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RESUMO 

O óxido nítrico (NO) é um versátil agente biológico, atuando em diversas partes do 
organismo, tais como cérebro, artérias, sistema imunológico, fígado e pulmões. 
Alterações nos níveis basais de NO são relacionadas a causas de diversas doenças 
como hipertenção, câncer, doença de Raymond´s e agregação plaquetária. Visando 
suprir tal deficiência, mostrou-se de grande valia a obtenção de fármacos capazes 
de liberar quantidades significativas de NO e de maneira controlada. Uma das 
possibilidades é o uso de compostos de coordenação, com centro metálico rutênio 
coordenado ao ligante nitrosil, os quais possuem como característica liberação de 
NO por estímulo externo. Neste trabalho foram estudados as propriedades químicas, 
fotoquímicas, farmacológicas e tumoricidas do complexo trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+, 
onde MAC é 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano (cyclam) ou 1,4,8,12-
tetraazaciclopentadecano ([15]aneN4), na presença do fotossensibilizador 
[Ru(NH3)5pz]2+. Os estudos fotoquímicos mostraram que o fotossensibilizador 
utilizado, [Ru(NH3)5pz]2+, possui tempo de vida no estado excitado de 113 ps, e 
apresenta processos de transferências eletrônicas e de energia fotoinduzida com o 
oxigênio molecular, gerando espécies reativas de oxigênio (EROS) como oxigênio 
singlete e ânion superóxido. Na presença do complexo macrocíclico trans-
[RuCℓ(MAC)NO]2+ a irradiação luminosa de [Ru(NH3)5pz]2+ na região do visível 
proporciona trasferência eletrônica fotoinduzida entre o fotosenssibilizador e o 
complexo nitrosilo com concomitante formação de NO. O rendimento quântico de 
NO (ΦNO) é dependente do meio e é de cerca de 10-4 Einstein.mol.cm-1 em meio 
aquoso sob argônio e 10-2 Einstein.mol.cm-1 em meio oxigenado. Os estudos 
farmacológicos mostraram que a mistura proposta, em tampão fosfato pH 7,4, 
promoveu 75% de dilatação em musculatura de aorta pré-contraída com KCℓ 
enquanto que, quando incorporados em sistemas carreadores de fármacos como 
emulsão óleo-em-água, HEG gel e membrana sol-gel, promoveram 40%, 35% e 
35% de dilatação, respectivamente. A via vasodilatadora foi detectada como sendo 
pela ativação da GMPc (guanosina monofosfato cíclica), através da quantificação da 
concentração de cálcio citosólico. Os estudos das atividades anti-tumorais com os 
complexos doadores de NO foram realizados com linhagens celulares do tipo 
B16F10, Melan A, HL-60 WMs e Jurkat. Estes experimentos mostraram redução da 
viabilidade celular dos melanomas entre 50% e 75%, não apresentou ação em 
células normais (MelanA), mostrando-se seletivos ás células neoplasicas; e 95% de 
redução da viabilidade celular das células leucêmica (HL-60). 
Os resultados obtidos e descritos neste trabalho permitem vislumbrar que o uso de 
espécies doadoras de NO e oxigênio singlete possam ser utilizados no futuro em 
terapia clínica. 
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ABSTRACT  

Nitric oxide (NO) is a multipurpose biological agent that shows important role in brain, 
arteries, immunological system, liver and lungs. The NO basal level alterations have 
correlation with several diseases as hypertension, cancer, Raymond’s disease and 
platelet aggregation. Aiming supply this deficient NO level, it was necessary propose 
new compounds that can release NO at controlled manner. One of the possibilities is 
utilize nitrosyl ruthenium complexes that have ability to release NO under external 
stimulus. In this work we have studied, the chemical, photochemical, 
pharmacological and anti-tumoral properties of the trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ complex, 
were MAC is 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (cyclam) or 1,4,8,12-
tetraazacyclopentadecane ([15]aneN4), in the presence of the sensitizer 
[Ru(NH3)5pz]2+. The photochemical studies of [Ru(NH3)5pz]2+ complex showed 
excited state lifetime of 113 ps and presented photoinduced electron and energy 
transfer with oxygen resulting in reactive oxygen species (ROS) generation as singlet 
oxygen and superoxide anion. In the presence of trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ complex, 
the visible light irradiation of [Ru(NH3)5pz]2+ causes photoinduced electron transfer 
between the photosensitizer and the nitrosyl ruthenium complex resulting NO 
generation. The quantum yield (ΦNO) is milieu dependent and showed 10-4 
Einstein.mol.cm-1 in inert atmosphere and 10-2 Einstein.mol.cm-1 in aerated aqueous 
solution. The pharmacological studies showed that the proposed mixture in 
phosphate buffer, under visible irradiation, induce 75% of relaxation in aorta pre-
contracted with KCℓ while this system incorporated into drug delivery system as 
water-in-oil emulsion, HEG gel and sol-gel membrane, the nitric oxide generated 
induced 40%, 35% and 35% of relaxation, respectively. The quantification of 
cytosolic calcium concentration, using confocal image, showed that vasodilatation 
pathway observed was via cGMP (cyclic guanosine monophosphate) activation. The 
anti-tumoral studies using NO donors were carried out for B16F10, Melan A, HL-60, 
WMs and Jurkat cells. Those experiments showed decrease from 50% to 75% of cell 
viability of tumor cells and no toxicity in melanoma cells and 95% of reduction of 
leukemic cells (HL-60). The obtained results described in this work permit to glimpse 
that the use of NO donor species and singlet oxygen maybe is a useful tool in the 
future in clinical therapy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O óxido nítrico (NO) apresenta surpreendente onipresença em seres vivos. É 

uma das moléculas mais intensamente estudadas na química, na biologia e na 

medicina. A molécula de NO é a menor molécula classificada como mensageiro 

biológico. Nessa função, não depende de transportadores específicos nem de canais 

de passagem intracelulares. Sua ação fisiológica depende muito mais de suas 

propriedades físico-químicas do que de sua conformação espacial (FELDMAN et al., 

1993). 

Há vinte anos atrás, aproximadamente, o que se conhecia sobre o óxido 

nítrico era sua ocorrência nos subprodutos da queima de combustíveis fósseis, sua 

contribuição para a chuva ácida e para a destruição da camada de ozônio. Sabia-se 

também que, em processos industriais, a formação do óxido nítrico era uma etapa 

importante durante a oxidação da amônia em ácido nítrico (FELDMAN et al., 1993). 

Em 1981, Tannenbaum e colaboradores, pesquisando a toxicologia de 

nitroaminas, demonstraram que óxidos de nitrogênio eram produzidos em 

quantidade significante pelo metabolismo de mamíferos e que sua concentração 

aumentava em condições inflamatórias. Assim, durante a década de 1980, algumas 

descobertas sobre a bioquímica do NO mudaram o conceito que se tinha sobre esta 

molécula. Quatro dessas descobertas tiveram grande repercussão e aumentaram 

muito o interesse pela bioquímica do óxido nítrico (TRAYLOR; SHARMA, 1992): 

 O envolvimento do NO em vários processos biológicos, incluindo 

vasodilatação, inibição da agregação plaquetária e comunicação 

neural; 

 A ativação da enzima guanilato ciclase, que catalisa a conversão de 

guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclica (cGMP); 

 O efeito citotóxico do óxido nítrico após ser eliminado por macrófagos 

ou por outras células do sistema de defesa de seres vivos; 

 A produção endógena do NO a partir da conversão do aminoácido L-

arginina por um mecanismo enzimático, que envolve uma família de 

enzimas denominadas Óxido Nítrico Sintase (NOS). 

De modo geral, o óxido nítrico é a única molécula endógena que reúne as 

propriedades de neurotransmissor, de mediador constitutivo e indutível e de agente 
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citotóxico, podendo atuar na regulação da pressão sangüínea, no sistema 

imunológico e nas atividades do cérebro, fígado, pâncreas, útero e pulmões 

(BONAVENTURA et al., 2007; MILLER et al., WINK et al., 1996; FELDMAN, 1993; 

RICHTER-ADDO; LEGZDINS, 2002; STAMLER, 1992). 

Atualmente, uma linha de trabalho que tem recebido muita atenção está 

relacionada com a atuação do óxido nítrico como neurotransmissor em várias partes 

do corpo. Acredita-se que a compreensão do mecanismo de atuação desta molécula 

possa ser usada para elucidar questões relacionadas à memorização, bem como 

possibilitar o tratamento de certas doenças neurológicas (SNYDER; BREDT, 1992). 

Talvez a área de pesquisa sobre a bioquímica do NO que mais se tem 

desenvolvido esteja relacionada com sua ação vasodilatadora. Em 1988, constatou-

se ser o NO o fator de relaxamento endotélio dependente (FRED). Nas células 

endoteliais, o NO é produzido pela isoforma constitutiva da Óxido Nítrico Sintase 

Endotelial (NOSe). Simplificadamente, esta enzima produz NO e o aminoácido L-

citrulina a partir do aminoácido L-arginina e de oxigênio (O2). Este processo envolve 

a transferência de cinco elétrons e conversão de NADPH em NADP. 

No meio celular, mesmo em concentrações menores que 5 µmol.L-1, o NO 

reage com o íon metálico de ferro (III), presente na enzima guanilato ciclase, 

ativando-a. Esta enzima produz um segundo mensageiro biológico, a guanosina 

monofosfato cíclica, que é responsável por desencadear uma série de processos 

fisiológicos, inclusive o relaxamento da musculatura lisa das artérias (BUTLER, 

1995). 

A NOSe é uma enzima que faz parte das células endoteliais e produz NO 

constantemente e em baixa quantidade. As células do sistema nervoso possuem 

outra isoforma desta enzima, a Óxido Nítrico Sintase Neural (NOSn), que também 

gera NO pelo mesmo mecanismo. A concentração intracelular de NO deve ser baixa 

para que não ocorram reações paralelas que consistem da oxidação do NO, as 

quais geram espécies radicalares altamente reativas, que podem desnaturar 

macromoléculas. Esta concentração de NO é controlada pelo consumo mitocondrial 

e por “scavengers”, como a oxihemoglobina (WINK, 1996). 

A isoforma indutível da enzima Óxido Nítrico Sintase (NOSi) pode ser 

expressa em uma variedade de células em resposta à estimulação por 

lipossacarídeos (LPS) de bactérias e certas citocinas inflamatórias, tais como Fator 

de Necrose Tumoral α (TNFα), Interferon γ (IFNγ) e Interleucinas (IL) 1 e 2. Uma vez 
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expressa, a NOSi permanece ativada por várias horas, gerando altos níveis de NO. 

A ativação deste processo implica em algumas patogenias, como, por exemplo, 

choque séptico (FRICKER et al., 1997), no qual ocorre uma superprodução de NO 

por macrófagos e outras células brancas ativados por citocinas. Uma quantidade 

elevada de NO pode levar a uma súbita queda na pressão arterial e a uma disfunção 

renal. 

Apesar dos numerosos estudos sobre a ação do óxido nítrico no organismo, 

há muitas questões de natureza química a serem respondidas. Como já foi 

mencionada, a atuação do óxido nítrico está mais relacionada com as suas 

propriedades físico-químicas do que com a sua conformação espacial. Portanto, é 

necessário que se tenha um bom conhecimento das propriedades químicas da 

molécula de NO. 

 

1.1 Propriedades físico-químicas do óxido nítrico 

O óxido nítrico é uma molécula paramagnética sendo que nas condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP), é um gás incolor e termodinamicamente 

instável quando comparado aos gases N2 e O2 (RICHTER-ADDO; LEGZDINS, 

1992). Sua solubilidade em meio aquoso é 1,9 × 10-3 mol.L-1 e em sistemas 

biológicos sua velocidade média de difusão é cerca de 50 µm/s (IGNARRO, 2000; 

WINK et al., 1996). 

O comprimento de ligação dessa molécula é 1,15 Å, valor intermediário entre 

o comprimento de uma ligação dupla (1,18 Å) e de uma tripla (1,06 Å) (RICHTER-

ADDO; LEGZDINS, 1992). A ordem de ligação da molécula de NO corresponde a 

2,5 ligações, pois essa molécula possui um elétron desemparelhado no orbital pi 

antiligante (π*), como mostra o diagrama de orbitais moleculares, representado na 

Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama simplificado de orbitais moleculares do óxido nítrico 
 

Com base na configuração eletrônica, sempre surge uma questão sobre o 

motivo pelo qual os elétrons desemparelhados de duas moléculas de NO não se 

combinam, à temperatura ambiente, para formar o dímero N2O2, conforme a reação 

representada no Esquema 1. 

 

 

 

 
Esquema 1: Reação de dimerização do óxido nítrico 
 

A formação de dímero ocorre, porém em condições especiais: é necessário 

que o NO esteja no estado sólido sob temperatura de nitrogênio líquido. Nas 

condições normais de temperatura e pressão, a dimerização não é 

termodinamicamente favorável. O dímero O=NN=O possui uma ordem de cinco 

ligações, que é a mesma para duas moléculas de NO. A energia envolvida (∆H) 

neste processo foi determinada experimentalmente e corresponde à cerca de –2,6 

kcal/mol. A entropia (∆S) diminui, pois uma molécula é mais ordenada que duas, 

sendo que a 1 atm e 300 °C, o termo -T∆S é +4,3 kcal/mol. Assim, a energia livre de 
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Gibbs (∆G = ∆H - T∆S) é positiva, ou seja, a reação não ocorre espontaneamente 

nessas condições (BECKMAN, 1996). Em baixas temperaturas o termo -T∆S é 

minimizado e a energia livre passa a ser negativa, tornando a reação espontânea. 

O óxido nítrico não reage prontamente com moléculas orgânicas apesar da 

sua natureza radicalar. A maioria das moléculas orgânicas no estado fundamental 

possui orbitais com um par de elétrons de spins opostos. A reação com o NO faria 

com que essas moléculas ficassem com um elétron desemparelhado, formando um 

radical orgânico intermediário de alta energia. Estas reações requerem uma alta 

energia de ativação e são bastante lentas. Porém, o NO reage rapidamente com 

radicais orgânicos que já possuam um elétron desemparelhado (BECKMAN, 1996). 

Com alguns metais de transição, o óxido nítrico tende a reagir rapidamente. A 

ligação entre o metal e a molécula de óxido nítrico é estável porque existe uma 

doação de densidade eletrônica dos orbitais tipo σ do NO para o metal. Em alguns 

casos e dependendo do íon metálico, além da ligação σ, há uma doação de 

densidade eletrônica dos orbitais π do metal para o orbital π* do NO, constituindo-se 

em uma retro-doação (Figura 2). 

 
 

M N O
σ

retro-doação
 

 
Figura 2. Esquema dos orbitais moleculares envolvidos na ligação de um metal com 

o ligante nitrosil 
 

A princípio, a molécula de NO pode ligar-se ao metal (M) tanto pelo átomo de 

nitrogênio como pelo átomo de oxigênio, originando as formas nitrosil ou isonitrosil, 

respectivamente. A forma nitrosil é a mais comum, sendo que a forma isonitrosil 

deve ocorrer com metais mais eletropositivos, como Li e Na (RICHTER-ADDO; 

LEGZDINS, 1992). 
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Complexos nitrosilos são normalmente caracterizados por espectroscopia na 

região do infravermelho através da banda de estiramento do NO {(NO)}. Essa 

energia vibracional é influenciada pela intensidade da retro-doação que quanto 

maior, menor é a força de ligação do NO. De acordo com RICHTER-ADDO; 

LEGZDINS (1992) existem vários fatores que afetam a intensidade da retro-doação, 

como o efeito eletrônico dos ligantes e a estrutura do complexo (efeito estéreo). Os 

valores da energia vibracional para o óxido nítrico em seus três possíveis estado de 

oxidação estão relacionados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comprimento de ligação, energia vibracional na região do infravermelho 
e potencial de redução das espécies livres NO+, NO0 e NO- 

 NO+ NO0 NO- 

Distância N(O) (Å) 1,06 1,15 1,26 

(NO) (cm-1) 2377 1875 1470 

Potencial vs EPH (V) -1,20a   -0,39b 

a) NO+/0, b) NO0/-. (KOPPENOL, 1996) 

 

Atribui-se a riqueza da bioquímica do óxido nítrico à diversidade de suas 

espécies, ou seja, a espécie NO+ (íon nitrosônio), que é formada pela retirada do 

elétron desemparelhado no orbital π*, e a espécie NO- (ânion nitróxido), que é 

formada pela adição de um elétron ao orbital π*. Os potenciais em que ocorrem a 

oxidação e redução do óxido nítrico em solução aquosa podem ser observados na 

Tabela 1. O ânion nitróxido é isoeletrônico ao gás oxigênio (O2) e, como ele, pode 

existir no estado singlete ou no estado triplete. O íon nitrosônio é isoeletrônico ao 

monóxido de carbono (CO) e reage rapidamente com água e outros nucleófilos. 

Embora seja esperado que o produto direto da oxidação do óxido nítrico seja 

o íon nitrosônio, pode ocorrer formação de várias espécies reativas de óxido de 

nitrogênio (ERONs), como mostram as reações representadas no Esquema 2. O 

oxigênio molecular possui dois elétrons desemparelhados e reage com NO0 

produzindo NO2 (reações 1 e 2). Este pode reagir com outra molécula de NO e 

formar N2O3 (reação 3). Essa espécie é termodinamicamente instável e é convertida 

pela água em nitrito (reações 4) (IGNARRO, 2000). 
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NO0   +      O2  →   ONOO•                                                              (1) 

NO0   +     ONOO•→   ONOONO  →2NO2                (2) 

2NO2    +     2NO0     →   2N2O3                                (3) 

2N2O3  +   H2O   →    4NO2
-       +      4H+                                (4) 

4NO0   +   O2   +   2H2O  →   4NO2
-    +    4H+                   (5) 

 

 
Esquema 2: Etapas reacionais de oxidação do óxido nítrico formando ERONs 
 

De acordo com IGNARRO (2000), dados experimentais mostraram que a 

reação global (reação 5) representada no Esquema 2 é de terceira ordem, mesmo 

em concentrações micromolares de NO. A velocidade de reação pode ser expressa 

pela equação 

[ ] [ ] [ ]2

2
ONOk

dt

NOd
=

, onde k = 8 × 106 mol-2.L2.s-1. Portanto, a 

degradação do NO em meio aquoso e aeróbico não é linearmente dependente da 

sua concentração. 

Um dos aspectos mais intrigantes desta reação é que sua constante de 

velocidade (k) é pouco dependente do solvente, do pH e da temperatura, quando 

esta se encontra entre 20,0 °C e 37,0 °C. Assim, em ambiente fisiológico, conforme 

o NO é produzido e difundido no meio intracelular, sua concentração diminui e 

conseqüentemente há uma queda na formação de ERONs, aumentando assim o 

tempo necessário para que ele seja degradado. Isto colabora para que o NO exerça 

suas funções e minimize a interferência fornecida pela reação com o oxigênio. Por 

outro lado, quando ocorre uma superprodução de NO, a reação é acelerada 

exponencialmente, acarretando maior formação de ERONs (THOMAS et al., 2002; 

WINK et al., 1996). 

Posto que as propriedades físico-químicas do óxido nítrico governam suas 

atividades fisiológicas e que sua falta no organismo acarreta graves danos, o uso 

terapêutico de compostos que sirvam como fonte de NO parece ser bastante 

promissor. Dentre estes compostos, os complexos metálicos são “sui generis”, pois o 

óxido nítrico reage facilmente com alguns metais, produzindo compostos estáveis. 

Estes compostos são, no entanto, susceptíveis à ação de certos estímulos externos 

que promovem a liberação de NO. 
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1.2 Aplicações farmacêuticas de complexos metálicos 

A história nos conta que metais preciosos vêm sendo utilizados há mais de 

3500 anos no tratamento de certas doenças. O ouro, por exemplo, já tinha seu valor 

terapêutico na Arábia e na China. Ferro, zinco, cobre, mercúrio e bismuto foram 

usados em práticas médicas desde a Antiguidade ate a Idade Média (ABRAMS; 

MURRER, 1993). Embora se saiba que certos metais sejam benéficos para o 

organismo, seu mecanismo de ação ainda continua obscuro na maioria dos casos, 

principalmente naqueles relacionados a metais de transição. 

A atividade farmacológica dos complexos metálicos, em geral, depende do 

metal, do ligante ou de ambos. Porém, o mecanismo de ação de certas metalo-

drogas é complexo, sendo que a maioria ainda necessita de melhor entendimento. É 

importante que estes mecanismos sejam bem esclarecidos para que seja 

aumentada a eficiência das metalo-drogas e diminuídos seus efeitos indesejados. 

A modelagem molecular de complexos metálicos para fins terapêuticos 

envolve o delineamento de algumas etapas que possibilitam a absorção da droga 

pelo organismo: hidrólise do composto, ligação em sítio proteico, transporte pela 

membrana celular e interação com alvo molecular (SCHWIETER; McCUE, 1999). O 

desenvolvimento dessas etapas possibilitou a aplicação de uma série de compostos 

em que geralmente o metal está associado a substâncias orgânicas, tais como 

certos suplementos minerais de cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e 

molibdênio (GUO; SADLER, 2000; ABRAMS; MURRER, 1993; SADLER, 1991). 

Como aplicação farmacológica, entre outros exemplos, pode-se citar os compostos 

de platina, utilizados no tratamento de câncer, assim como os compostos de ouro no 

tratamento de artrite reumatóide, os compostos de prata usados como agentes 

antimicrobianos e os compostos de mercúrio utilizados como diuréticos 

(ALLARDYCE; DYSON, 2001; BAKHTIAR; OCHIAI, 1999; BERNERS-PRICE; 

SADLER, 1996). 

Alguns complexos de nitrosil com aplicação médica são também conhecidos 

desde o século XIX e muitos deles continuam sendo utilizados (SZCZEPURA; 

TAKEUCHI, 1990). O nitroprussiato de sódio, Na2[Fe(CN)5(NO)].2H2O (NPS) -

vasodilatador útil no controle da pressão arterial, especialmente em casos de 

emergência - é um exemplo de complexo metálico que carrega um ligante ativo 

(ligante nitrosil) (STOCHEL et al., 1998; MONCADA et al., 1991). O uso destes 

compostos encontra, às vezes, limitação devido às reações secundárias àquelas de 
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interesse. No caso dos compostos nitrosilos, a reação desejada é a liberação de 

óxido nítrico. 

Algumas alternativas para o controle da liberação seletiva de NO a partir de 

compostos de coordenação são viáveis clinicamente, como a indução luminosa e a 

redução eletroquímica do NO+ coordenado. Ambas as técnicas levam em 

consideração a baixa afinidade observada entre o ligante NO0 e alguns íons 

metálicos. Isso mostra que a fotoquímica e os processos eletroquímicos podem ser 

utilizados para modelar diferentes processos bioquímicos (STOCHEL et al., 1998). 

Metalo-drogas cujo centro metálico é o rutênio possuem boa aplicação clínica, 

principalmente por ser baixa a toxicidade do metal. Isto se deve, em parte, à 

semelhança das propriedades físico-químicas deste metal com as do ferro. O 

organismo consegue proteger-se dos efeitos causados por um excesso de ferro 

através do aumento da produção de proteínas captadoras de ferro, como a 

transferrina e a albumina. Alguns autores acreditam que o mecanismo de proteção 

contra a toxicidade do rutênio seria o mesmo (ALLARDYCE; DYSON, 2001). 

Lembrando que a toxicidade do metal também está relacionada com o seu 

estado de oxidação, pode-se afirmar que um outro fator da baixa toxicidade do 

rutênio é sua habilidade de atingir vários estados de oxidação (II, III e IV) em meio 

fisiológico. Provavelmente, isto ocorra devido às reações redox causadas pela 

enzima citocromo oxidase, pela glutadiona ou pelo ascorbato (ALLARDYCE; 

DYSON, 2001). As características de complexos nitrosilos de rutênio e a vasta 

literatura a eles referente (AU; WONG, 1997) tornam esses compostos propícios 

para a busca de novas substâncias que funcionem como agentes liberadores de NO. 

 

1.3 Complexos nitrosilos de rutênio 

Em altas concentrações, o óxido nítrico torna-se prejudicial à saúde, podendo 

reagir com oxigênio ou superóxido presente no meio e provocar a formação de 

espécies reativas de óxido de nitrogênio (ERONs). Estas espécies possuem uma 

natureza radicalar e são altamente maléficas porque danificam lipídeos, proteínas e 

DNA. Altas concentrações de NO estão associadas a alguns quadros clínicos, como 

hipotensão, diabetes, derrame cerebral, artrite, epilepsia, inflamação intestinal e 

choque séptico. 

Para casos em que o objetivo é diminuir a concentração de óxido nítrico no 

organismo, desenvolveu-se uma série de metalo-drogas, chamadas de 
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“scavengers”, que formam um complexo estável com o NO, removendo-o do meio 

(CHEN; SHEPHERD et al., 1999; CHEN; SHEPHERD, 1997). Como exemplo destes 

complexos, pode-se citar o K[Ru(Hedta)OH2] e K2[Ru(Hedta)Cℓ], que são as 

espécies a e b, respectivamente, representadas na Figura 3 (FRICKER et al., 1997). 
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Figura 3. Estrutura de complexos de rutênio denominados “scavengers” de NO 

 

A princípio, o NO presente no meio coordenar-se-ia ao rutênio substituindo a 

molécula de água em a e o cloreto em b e o novo complexo formado seria eliminado 

pelo organismo. 

A habilidade de compostos de coordenação de rutênio atuar como 

“consumidores”, tanto como provedores de óxido nítrico, tem despertado muito 

interesse no estudo de suas propriedades. Buscando conhecer estas propriedades, 

muitos cientistas desenvolveram e estudaram uma série de compostos nitrosilos de 

rutênio, como por exemplo, complexos do tipo [RuCℓn(NO)L], onde L são ligantes 

fosfínicos, estudados por Batista e colaboradores (VON POELHSITZ et al., 2006-a; 

VON POELHSITZ et al., 2006-b; VON POELHSITZ et al., 2002), e complexos do tipo 

trans-[Ru(NH3)4L(NO)](BF4)3, onde L é imidazol, L-histidina, piridina e nicotinamida, 

amplamente investigados por Franco, Tfouni e colaboradores (CARLOS et al., 2004; 

TFOUNI et al., 2003; MARCONDES et al., 2002; KRIEGER et al., 2002; TOLEDO et 

al., 2002; BAGATIN et al., 2002; KRIEGER et al., 2001; GORELSKY et al., 2000; 

BORGES, 1998). 

Com o intuito de minimizar reações paralelas à liberação de NO, Tfouni e 

colaboradores dedicaram-se ao desenvolvimento e estudo de complexos com 

ligantes macrociclos, do tipo trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]2+, onde cyclam é 1, 4, 8, 11-

tetraazaciclotetradecano (TFOUNI et al., 2006; FERREIRA et al., 2006; BORDINI et 

al., 2005; TFOUNI et al., 2005; LANG et al., 2000; McGARVEY et al., 2000), e trans-
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[RuCℓ(imcyclen)(NO)]2+ (FERREIRA et al., 2004). Os macrocíclicos conferem aos 

compostos de coordenação diferentes propriedades e, devido a sua inércia, 

compostos deste tipo podem ser de grande interesse para o desenvolvimento de 

substâncias que possam apresentar atividade biológica (SILVA et al., 2007-b; 

OLIVEIRA et al., 2004; FERRO, 2000; SILVA; TFOUNI, 1992). 

A busca de métodos capazes de liberar óxido nítrico nos organismos a partir 

de complexos nitrosilos de rutênio tem sido alvo de muitas pesquisas. Atualmente, 

uma das estratégias é utilizar compostos que sejam termicamente estáveis e 

fotoquimicamente ativos, ou seja, liberam NO quando submetidos a algum tipo de 

indução fotoquímica. Visando esta perspectiva, Ford e colaboradores sintetizaram e 

estudaram compostos do tipo [Ru(P)(ONO)(NO)], onde P é um anel porfirínico 

(LORKOVIC et al., 1998) e, mais recentemente, compostos do tipo 

[RuCℓ(salen)(NO)], onde o ligante salen é um derivado do diânion N, N’-

bis(salicilidina)etilenodiamina (WORKS et al., 2001). 

Ainda visando à reatividade fotoquímica de complexos nitrosilos de rutênio, 

Togniolo et al. (2001) constataram a liberação de óxido nítrico em meio aquoso a 

partir do complexo cis-[RuCℓ(bpy)2(NO)](PF6)2, onde bpy é 2, 2´-bipiridina. Durante 

as duas últimas décadas, os complexos polipiridínicos de rutênio vêm sendo 

intensamente investigados, principalmente devido a suas propriedades químicas e 

fotoquímicas (ROCHA et al, 2003; DURHAM et al., 1980). 

Particularmente, os complexos nitrosilos de rutênio com co-ligantes piridínicos 

começaram a serem estudados por Meyer e colaboradores desde o início da década 

de setenta (CALLAHAN; MEYER, 1977; GODWIN; MEYER, 1971), porém muitos 

aspectos do comportamento químico destes compostos ainda necessitam de 

esclarecimento. Alguns autores mostraram, por exemplo, que a reatividade do 

grupamento nitrosil depende das características de co-ligantes como 2,2’-bipiridina e 

piridina (SAUAIA; SILVA, 2003). 

Outra maneira, também amplamente estudada, de se conseguir a liberação 

de óxido nítrico é submeter estes complexos a um estímulo eletroquímico, que 

consiga provocar a descoordenação do ligante nitrosil. Fundamentado nisto, alguns 

pesquisadores estudaram a ação biológica de vários tipos de complexos nitrosilos 

de rutênio aquo-solúveis (WIERASZKO et al., 2001; MARCONDES et al., 2001). 

Para aumentar a possibilidade da utilização destes complexos como metalo-

drogas, é preciso conhecer mais sobre seu comportamento químico e seu 
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mecanismo de ação em sistemas biológicos. O efeito de co-ligantes nas espécies 

contendo Ru-NO, o acoplamento eletrônico entre os orbitais do metal e do ligante e 

o controle da reatividade do ligante nitrosil coordenado são alguns aspectos que 

intrigam e direcionam os estudos de pesquisadores. Neste contexto, o trabalho 

desenvolvido pelo nosso grupo (SILVA et al., 2007-b; LUNARDI et al., 2007; 

BONAVENTURA et al., 2007; LIMA et al., 2006; LUNARDI et al., 2006; FEREZIN et 

al., 2005; SAUAIA et al., 2005; LIMA et al., 2005; BONAVENTURA et al., 2004; 

TFOUNI et al., 2004; OLIVEIRA et al.,2004; FERREIRA et al., 2004; SAUAIA et al., 

2003a; SAUAIA et al., 2003b; SAUAIA; SILVA, 2003; TOGNIOLO et al., 2001) e 

aquele aqui proposto visam contribuir para o conhecimento e descrição das 

propriedades físico-químicas de complexos nitrosilos de rutênio. 

 

1.4 Fotoquímica 

A absorção de luz visível ou ultravioleta por uma molécula pode conduzir a 

formação de uma espécie de tempo de vida variável, mas com propriedades 

químicas diferentes da precursora. 

A década de 1960 marcou um período em que muitas reações fotoquímicas 

foram descobertas ou redescobertas. Os mecanismos destas reações foram 

intensivamente investigados com técnicas portentosas que permitiram descrever de 

uma forma clara processos envolvendo os estados excitados, tais como: 

espectroscopia acoplada a fotólise relâmpago (flash-fotólise) ou fotólise contínua, 

espectroscopia de emissão, ressonância paramagnética eletrônica (RPE) e 

espectroscopia no estado excitado, entre outras. Embora o vasto conhecimento que 

estes estudos promoveram no conhecimento dos estados envolvidos nas 

fotoreações, bem como no desenho de moléculas que obedecessem a um fim 

específico – como no desenvolvimento de foto-células – só recentemente é que a luz 

passou a ser utilizada em terapia clínica na técnica conhecida como Terapia 

Fotodinâmica (TFD). Dentre outras possibilidades o uso de processos de 

transferências de elétron no estado excitado parece ser um caminho na utilização de 

pró-drogas. 

 

1.4.1 Princípios da fotoquímica  

A absorção de um fóton por uma espécie A, leva à formação de uma espécie 

A*, de vida curta, eletronicamente excitada: 
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    A   +   hν   →  A*  

A energia absorvida pode ser dissipada quimicamente (a) ou fisicamente (b,c) 

conforme descrição abaixo: 

 

A*  → produto primário  → produto final              (a) 

A*  →  A  +  hν                                                     (b) 

A*  →  A  +  calor                                                 (c) 

 

O estado da espécie produzida na excitação depende da energia do fóton de 

luz absorvido. 

A espécie no estado excitado pode sofrer diferentes processos, conforme é 

mostrado na Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de Jablonsky (גν= absorção; kf=decaimento não-radiativo; kp= 

decaimento radiativo; Sn= estado singlete; Tn=estado triplete; ΦIC= 
conversão interna; ΦISC= conversão intersistema) 

 

1.4.2 Leis da fotoquímica 

A primeira lei da fotoquímica, formulada nos trabalhos de Grotthus (1817) e 

Drapes (1843), diz que somente a radiação que é absorvida pela espécie pode ser 
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efetiva na produção de mudanças fotoquímicas na espécie. A segunda lei foi 

deduzida por Stark (1908-1912) e Einstein (1912-1913), e diz que a absorção de luz 

por uma espécie é um processo de um fóton, sendo que a soma dos rendimentos 

quânticos dos processos primários (parte da absorção de um fóton pela espécie 

termina com o desaparecimento ou desativação desta) deve ser igual à unidade. 

Esta lei não se aplica à irradiação com intensidades muito altas, como as de lasers 

ou em fotólise relâmpago, em que poderia resultar na absorção de mais de um fóton 

por estado excitado produzido (SERPONE, 1997; MIKLASZEWSKI; REBENTROST, 

1992). 

 

1.4.3 Rendimento quântico (Φ) 

A eficiência de um processo primário fotoquímico ou fotofísico é dada pela 

medida do rendimento quântico (Φ), definido como: 

 

Φ =  no de mols (moléculas) sofrendo um determinado processo 

no de einstein  (fótons) de radiação absorvida 
 

 

O rendimento quântico, freqüentemente, depende do comprimento de onda 

de excitação, e em alguns casos, o próprio caminho da reação fotoquímica é uma 

função do comprimento de onda de excitação. 

 

1.4.4 Fotoquímica de compostos de coordenação 

As fotoreações de compostos de coordenação podem ocorrer por diferentes 

caminhos: fotossubstituição, fotoaquação, fotoredox e de transferência de elétron e 

energia. Freqüentemente observa-se que processos de fotossubstituição são 

induzidos pela irradiação na banda d-d (banda de campo ligante (CL)) e reações 

fotoredox são promovidas pela excitação na banda de transferência de carga 

(bandas de transferência de carga metal-ligante (TCML) ou ligante–metal (TCLM)) 

que podem também ser acompanhadas de fotossubstituição. A presença de ligantes 

insaturados coordenados a metais de transição em complexos pode propiciar 

também a excitação envolvendo a transição eletrônica entre orbitais localizados no 

ligante (banda intraligante (IL)) podendo ocasionar processo de oxi-redução 

(CHAISSON et al., 1972). 
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1.4.5 Aspectos fotoquímicos de compostos de rutênio 

A química do rutênio teve um grande salto em seu desenvolvimento durante a 

década de 1960, especialmente devido às pesquisas desenvolvidas nos laboratórios 

de Allen e Taube (ENDICOTT; TAUBE 1965; ENDICOTT; TAUBE 1962). O 

crescente desenvolvimento nas rotas de sínteses de complexos de Ru(II) e Ru(III) 

facilitou a obtenção destas espécies e tornou mais fácil o estudo de suas 

propriedades químicas e espectroscópicas. No entanto, a fotoquímica de complexos 

de rutênio era escassa quando ainda no final da década de 1970 uma série de 

publicações sobre fotoquímica fundamental de complexos de rutênio(II) 

desenvolvidas principalmente pelo grupo de P.C. Ford começaram a aparecer 

(FORD et al., 1969). Isto desencadeou uma série de estudos e nas últimas três 

décadas tem surgido um grande número de trabalhos em fotoquímica inorgânica 

tanto em termos de seus aspectos fundamentais quanto suas aplicações. 

Como interpretação de resultados fotoquímicos de compostos de 

coordenação está relacionada a possíveis transições eletrônicas entre orbitais 

centrados no metal e nos ligantes, torna-se imprescindível destacar a natureza 

destas transições. 

Os espectros de absorção dos complexos de metais 4d e 5d podem 

apresentar uma grande variedade de bandas. Tais bandas, considerando-se um 

sistema d6, são referentes a várias transições, dentre elas destacam-se transferência 

de carga metal-ligante (TCML), intraligante (IL) e campo ligante (CL). Algums destas 

transições podem ser observadas no diagrama ilustrado no Esquema 3 (TFOUNI, 

2000). 
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Esquema 3: Diagrama simplificado de orbitais moleculares para o complexo 
[RuII(L)4L´NO+]2+ envolvendo ligações σ e π 

 

O entendimento da fotoquímica de complexos amin-rutênio(II) é de interesse 

para o estudo desenvolvido neste projeto. Os complexos aminas de rutênio(II) 

podem ser classificados em dois tipos: (1) complexos com ligantes saturados, tais 

como, amônia e água que não apresentam estados excitados de TCML e (2) 

complexos com pelo menos um ligante insaturado que possuem estado excitado de 

TCML (TFOUNI, 2000). 

Estudos preliminares para os complexos [Ru(NH3)5(N2)]
2+ e 

[(NH3)5Ru(N2)Ru(NH3)5]
4+ mostraram que a irradiação com luz UV-visível leva os 

complexos a um processo de fotoxidação enquanto que as espécies 

[Ru(NH3)5(py)]2+, [Ru(acn)(NH3)5]
2+, [Ru(NH3)5(H2O)]2+ apresentaram reações de 

fotoxidação e/ou de fotossubstituição (FORD et al., 1969). Avaliando-se os 

processos fotoquímicos com compostos tipo amin-rutênio(II) é que pôde-se 

descrever a fotorreatividade  destes compostos, conforme descrito no esquema a 

seguir: 
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[Ru(NH3)4LL’]2+ 

 

hν 

 

H2O 

[Ru(NH3)4(H2O)L’]2+   +   L 

[Ru(NH3)4L(H2O)]2+   +   L’

[Ru(NH3)3(H2O)LL’]2+   +   NH3 

 

Esquema 4: Possíveis vias fotorreativas de complexos do tipo [Ru(NH3)4LL’]2+ 
 

1.4.6 Fotoquímica de complexos pentaaminarutênio 

Os complexos pentaaminarutênio [Ru(NH3)5L]2+ apresentam uma rica 

fotoquímica, mas nestes casos, suas fotoreações são dominadas por processos de 

substituição. Por esta razão há menos interesse em possíveis aplicações na 

conversão da energia solar, embora não apresente propriedades ópticas não 

lineares. No entanto tais complexos continuam a fornecer informações fundamentais 

com relação à reatividade no estado excitado de complexos com centro metálico d6 

(TFOUNI, 2000). 

Dentre os tipos de estados excitados, as espécies mononucleares Ru(II) 

apresentam os estados excitados de campo ligante (CL), transferência de carga 

metal-ligante (TCML) e intra-ligante (IL). As propriedades da TCML dependem da 

natureza do ligante L (FORD et al., 1968). O ligante deve ter orbitais vazios 

disponíveis de simetria apropriada e energia para combinar com o orbital dπ do 

centro metálico rutênio. 

Considerando a simetria octaédrica do centro rutênio, a combinação de um 

orbital dπ do metal com um orbital π* do ligante direciona a formação de dois orbitais 

moleculares, um ligante, Ψ1, e um antiligante, Ψ4. Os outros dois orbitais dπ 

ortogonais, os quais se tornam Ψ2 e Ψ3, são degenerados e não-ligantes. Nesta 

combinação Ψ1 tem característica dπ metálica enquanto Ψ4 tem mais característica 

π* do ligante. A transição de um elétron do Ψ1 para Ψ4 pode ser vista como sendo 

transição eletrônica de um orbital com característica metálica para um com 

característica do ligante, TCML. 

Similarmente, transições partindo dos orbitais Ψ2, Ψ3 para o orbital Ψ4 

envolvem depopulação de um orbital com caráter mais metálico e menos 

delocalizado no caráter para um orbital com caráter ligante. A diferença de energia 

entre Ψ1 e Ψ2, Ψ3, é a energia de estabilização de retro-doação. 
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Em diversos artigos publicados antes de 1987 (FORD et al., 1968; FORD et 

al., 1964), foi assumido que a TCML pode corresponder pelos processos que 

envolvem oxidação do centro metálico rutênio(II) e redução do ligante. Formalmente, 

a transição TCML pode ser mostrada como sendo: 

 

[Ru
II
(NH3)5L]

2+
[Ru

III
(NH3)5L

-
]
2+hν

 

 

Os resultados experimentais recentemente obtidos mostraram que esta teoria 

é consistente. Tfouni (2000) mostrou que o complexo [Ru(NH3)5pz]2+ ,quando 

submetido ao processo de irradiação em 479 nm, apresentou fotossubstituição das 

aminas (Φ = 0,14.10-3) e do ligante pirazina, (Φ = 1,8.10-3). 

O estado excitado da TCML deste complexo foi suposto ser entre < 20 até 

450 ps, em solução aquosa a 25 ºC. Mostrou-se, também, cinco vezes mais básico 

que quando em seu estado fundamental. Uma vez no estado excitado, {RuIII-pz-}, 

não são esperadas ocorrências de reações de substituição, haja visto que o centro 

metálico RuIII tem inerte a substituições do que RuII. 

Por outro lado, a espécie transiente {RuIII-pz-} pode promover transferência 

eletrônica de um substrato para o centro metal oxidado (CREUTZ et al., 1978; 

DURANT et al., 1979; SILVA et al., 2007-a) ou apresentar característica reativa 

como ligante radicalar (FORD et al., 1978), embora qualquer reatividade pode ser 

atenuada pelo pequeno tempo de vida no  estado excitado. 

 

1.4.7 Fotoquímica de complexos com ligante macrocíclico 

Os ligantes macrocíclicos conferem estabilidade aos complexos que eles 

formam devido à conhecida inércia da maioria dos ligantes macrocíclicos (TFOUNI 

et al., 2005). Sendo assim, vários trabalhos envolvendo a química de complexos 

macrocíclicos foram publicados e suas propriedades físico-químicas descritas.  

O complexo trans-[RuCℓ(cyclam)L]+ onde L =  piridina (py), 4-picolina (4-pic), 

isonicotinamida (isn) e 4-acetilpiridina (4-acpy), estudado por Silva e Tfouni (1992), 

apresentou algumas similaridades e algumas diferenças impressionantes de outras 

aminas de rutênio(II) análogas, especialmente as pentaaminas (SILVA et al., 1996; 

SILVA; TFOUNI, 1992; TFOUNI et al., 2005). O espectro do UV-visível destes 

complexos macrocíclicos em solução aquosa apresentou uma banda de absorção 
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de transferência de carga metal-ligante (TCML) na região do visível e bandas 

internas de ligante na região do ultravioleta como as pentaaminas análogas (SILVA; 

TFOUNI, 1992). A energia das bandas de TCML e potencial de redução RuIII/RuII 

destes complexos macrocíclicos são similares aos complexos [Ru(NH3)5L]2+ com o 

mesmo ligante azina. Nos complexos macrocíclicos, o cloreto forma ligação do tipo 

hidrogeniônica com os hidrogênios ligados ao nitrogênio do ligante macrocíclico 

tornando-se inerte enquanto o ligante azina é lábil (SILVA; TFOUNI, 1992; TFOUNI 

et al., 2005). 

Embora haja semelhanças entre as propriedades espectroscópicas e 

eletroquímicas dos complexos pentaaminas e macrocíclicos, a reatividade 

fotoquímica destas espécies parece ter comportamento diferenciado (TFOUNI et al., 

2005). Enquanto no [Ru(NH3)5L] ocorre a saída de NH3 ou do ligante L no 

[RuCℓ(macrocíclico)L], o Cℓ- é inerte observando-se apenas a saída de L. 

Aparentemente a fotorreatividade nos complexos macrocíclicos é mais influenciada 

pelas interações (exemplos: ligação de hidrogênio e repulsão estérea), as quais 

afetam sobremaneira a formação dos produtos. O modelo fotoquímico usado para 

explicar a fotorreatividade dos complexos macrocíclicos é semelhante ao das 

aminas de rutênio. 

As reações de fotossubstituição de complexos d6 de baixo spin da segunda e 

terceira fila dos elementos de transição seguem o modelo “tunning” do Ford 

(MALOUF; FORD, 1977; FORD et al., 1974). De acordo com este modelo, 

inicialmente proposto para explicar a fotoreação de complexos do tipo [Ru(NH3)5L]2+, 

as reações de fotossubstituição se originam dos estados excitados CL (CL*). 

Complexos que possuem TCML* e CL* como estado excitado de menor energia 

(EEME) são reativos para fotossubstituição se a EEME for de caráter CL* e não 

reativo se for TCML*. Mudanças no ligante L e/ou no solvente podem alterar a 

ordem de energia do estado excitado e assim alterar a reatividade (MALOUF; FORD, 

1977; FORD et al., 1974). Os sistemas similares cis-[Ru(NH3)4(isn)L]2+, cis-

[Ru(NH3)4L2]2+, trans-[Ru(NH3)4L2]2+ e trans-[Ru(NH3)4LL’]2+ (TFOUNI; FORD, 1980) 

seguem o modelo “tunning” e apresentam fotoaquação dos ligantes L, L’, isn, e NH3 

implicando na labilização dos ligantes ao longo dos eixos x, y, e z. A substituição das 

quatro aminas no trans-[Ru(NH3)4LL’]2+ pelo ligante macrociclo cyclam restringiria a 

fotossubstituição no plano equatorial. 
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Assim, nos complexos similares trans-[RuCℓ(cyclam)L]+, o comportamento 

fotoquímico pode também dar indicação da configuração eletrônica de caráter CL*. 

Além disso, o entendimento das propriedades dos complexos trans macrocíclicos 

pode ajudar no desenvolvimento de síntese de polímeros para propostas específicas 

na química e fotoquímica supramolecular. 

Baseado nestas características fotoquímicas de complexos macrocíclicos, 

foram desenvolvidos complexos macrocíclicos trans-[RuCℓ(MAC)NO]+ e MAC pode 

ser cyclam ou ([15]aneN4)(OLIVEIRA et al., 2004). Tal classe de complexo mostrou-

se excelente doador de NO quando submetido à irradiação na região do ultravioleta 

(OLIVEIRA et al., 2004).  

 

1.4.8 Fotoquímica de complexos nitrosilos 

Complexos nitrosilos metálicos podem ser úteis como agentes liberadores de 

óxido nítrico e, em particular, na liberação fotoquímica de NO em alvos biológicos. 

Tal liberação, a partir de compostos termicamente estáveis, permitiria especificar o 

alvo através do controle da área e da intensidade da irradiação utilizada. 

Diante disso, uma classe especial de complexos metálicos tem recebido 

considerável atenção como, por exemplo [Fe4S3(NO)7]-, o qual pode liberar NO 

térmica e fotoquimicamente (FLITNEY et al., 1996). Tais experimentos fotoquímicos 

conduzidos apresentaram rendimentos quânticos para produção de NO 

relativamente pequenos. Sendo assim, buscou-se um outro grupo de compostos 

sensíveis à luz, os complexos rutênio-cloro-nitrosil, [RuCℓ3NO] e K2[RuCℓ5NO] 

(CARTER et al., 1997), que se apresentaram termodinamicamente estáveis, porém 

fotolábeis, liberando NO quando expostos à luz UV. O rendimento quântico para 

estes complexos de rutênio sob irradiação na região de 300-350 nm varia de 6 x 10-2 

a 1,2 x 10-2 mol.Einstein-1. 

Seguindo a mesma linha de liberadores fotoquímicos de NO, uma série de 

complexos metalo-nitrosilos com porfirinas tem sido sintetizados e seus mecanismos 

fotoquímicos descritos (HOSHINO; KOGURE, 1989; HOSHINO et al.,1986). Dentre 

eles, Hoshino e colaboradores relataram que complexos nitrosilos de Co(II) e Mn(II) 

meso-tetrafenilporfirinas sofrem fotonitrosilação (HOSHINO; KOGURE, 1989; 

HOSHINO et al.,1986). Similar observação tem sido feita por Ford e colaboradores 

envolvendo [RuII(P)(NO)(NO2)2+ (LORKOVIC et al., 1998; FORD et al., 1998), onde P 

é o ligante octaetilporfirina ou tetra(m-tolil)porfirina. Para estes complexos rutênio-
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nitrito nitrosil foram encontrados pelo menos dois caminhos envolvendo 

fotolabilização do NO e NO2. 

Recentemente, um trabalho publicado pelo nosso grupo (TOGNIOLO et al., 

2001) descreveu estudos espectroscópicos e fotoquímicos do complexo cis-

[RuCℓ(bpy)2(NO)]2+. A fotoquímica deste complexo, em meio aquoso, mostrou 

liberação de óxido nítrico quando irradiado com laser em 355 nm, com rendimento 

quântico (ΦNO = (9,8 ± 1,2) x10-1 mol.Einstein-1) muito próximo da unidade. Num 

trabalho posterior, publicado por SAUAIA et al. (2003), avaliou-se a influência dos 

co-ligantes em relação à foto-liberação do NO; para isto utilizaram-se complexos de 

rutênio nitrosil do tipo cis-[RuL(bpy)2NO]3+ (onde bpy= 2,2’, bipiridina e L= piridina, 4-

picolina e 4-acetilpiridina). Nas mesmas condições experimentais conduzidas por 

Togniolo (2001), pôde-se observar que ΦNO  para L= 4-picolina, piridina e 4-

acetilpiridina foram (1,7 ± 0,2) x10-1, (9,8 ± 0,2) x10-1, e (7,0 ± 1) x 10-2 mol.Einstein-1, 

respectivamente. Observou-se que o ΦNO para os complexos cis-[RuL(bpy)2NO]3+ 

diminui com o aumento do caráter π-receptor do ligante L. Ambos os trabalhos 

mostram a evidência da importância dos co-ligantes durante o desenho de novos 

complexos rutênio-nitrosil. 

Numa etapa seguinte, iniciou-se a busca por doadores de NO que fossem 

termodinamicamente estáveis em condições fisiológicas. Sendo assim, utilizou-se o 

ligante macrocíclico [15]aneN4 encontra-se coordenado ao fragmento RuCℓNO2+ 

(OLIVEIRA et al., 2004). Neste trabalho foi relatado a síntese, as propriedades 

físico-químicas e fotoquímicas da espécie trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ em solução 

fisiológica. A espécie nitrosil sofre redução, quando irradiada em 355 nm, em 

solução aquosa, produzindo trans-[RuCℓ([15]aneN4)H2O]+ e óxido nítrico (NO) 

apresentando um rendimento quântico de liberação do NO foi (6,1 ± 0,5) x 10-1 

mol.Einstein-1. 

Uma vez que a irradiação em 355nm não é uma irradiação para uso 

terapêutico, devido a sua alta energia, o grupo de pesquisa liberado pelo Dr. Roberto 

Santana da Silva (SILVA et al., 2007-a; SILVA et al., 2007-b; LIMA et al., 2006, 

SAUAIA et al., 2005) iniciou a busca por novos doadores de NO que tivessem como 

característica labilizar o NO quando submetido ao processo de irradiação na região 

do visível. Sauaia e col. (2005) sintetizaram e caracterizaram complexos da classe 

[Ru(NH3)4pzRu(bpy)2L]n+ onde L pode ser NH3, piridina e 4-acpy. A irradiação 
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promovida foi em 532nm, na região da TCML dos complexos, e resultou em ΦNO de 

(2,5 ± 0,2) x 10-2, (3,8 ± 0,2) x 10-2, e (3,6 ± 1) x 10-2 mol.Einstein-1, respectivamente. 

Nos trabalhos descritos acima, verificou-se que o provável caminho 

fotoquímico para liberação do NO, está relacionado com a fotolabilização do ligante 

nitrosil com posterior coordenação de uma molécula de solvente como descrito no 

Esquema 5. 

 

[Ru
II
Cl(L)n(NO

+
)]

2+
 + hν [Ru

III
Cl(L)n(NO

0
)]

2+

[Ru
III

Cl(L)n(NO
0
)]

2+
 + H2O [Ru

III
Cl(L)n(NO

0
)]

2+
 + NO

0

 

 

Esquema 5: Mecanismos fotoquímicos para liberação do ligante nitrosil, onde: para 
L = bpy tem-se n = 2 e para L = [15]aneN4 tem-se n = 1 

 

Tendo como premissa que complexos nitrosilos são capazes de gerar NO0 

após redução eletroquímica, nos parece viável induzir redução de um complexo 

nitrosilo ocasionada por transferência eletrônica, intermolecular, através de 

irradiação luminosa.  

 

1.4.9 Transferência eletrônica fotoinduzida 

Reações de transferência eletrônica em sistemas moleculares são 

fundamentais para os processos vitais. A fotossíntese é um exemplo clássico em 

que luz é convertida em energia química através de vários processos de 

transferência de carga fotoinduzidos. 

Na tentativa de mimetizar a natureza, muitos grupos de pesquisa estudam 

sistemas artificiais captadores de energia luminosa que são capazes de convertê-la 

em energia química. Esses sistemas podem ser formados por compostos 

organometálicos, os quais envolvem ligantes monodentados ou polidentados. Entre 

os ligantes polidentados, porfirinas e derivados piridínicos do tipo bipiridina, 

terpiridina e fenantrolina são amplamente estudados (CHAMBRON et al., 1998). 

DURANTE e FORD (1975) constataram a transferência de elétrons em 

solução aquosa como resultado da irradiação na banda de TCML da espécie 

binuclear [(NH3)5RuII(pz)MII]4+ com formação de [(NH3)5RuIII(pz)MI]4+ e posterior 

regeneração do complexo, M = Cu2+, Zn2+ e Ni2+. 
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Existem muitos trabalhos direcionados ao estudo de moléculas que são 

constituídas por subunidades, normalmente duas (“dyads”), três (“triads”) ou quatro 

(“tetrads”). A primeira (D) funciona como captadora de energia luminosa e como 

doadora de elétrons. A última subunidade (R) comporta-se como receptora de 

elétrons. D e R podem estar diretamente conectadas (“dyad”) ou possuírem entre 

elas moléculas intermediárias, que se comportam como espaçadoras (L). Sistemas 

“triads” e “tetrads” fazem com que o processo de transferência eletrônica seja mais 

lento do que nos “dyads”. 

As conseqüências da fotoexcitação estão representadas no Esquema 6 e na 

Figura 5. A fotoexcitação da subunidade D (Equação 6) acarreta processos de 

transferência eletrônica (Equação 8), ou de energia (Equação 7) e, também, pode 

acarretar diretamente uma transferência eletrônica, ou seja, transferência eletrônica 

óptica (Equação 9). Caso não ocorra nenhuma reação, o estado fundamental é 

restabelecido através de um processo de desativação interna por transferência 

térmica (Equação 10), conhecida como conversão interna. Na falta de interações 

com outras espécies, a desativação do estado excitado singlete (S1) ocorre através 

de decaimento radiativo (fluorescência, por exemplo) ou não-radiativo (calor, por 

exemplo) (Equação 11). Esses processos estão esquematizados na Figura 5. 

 

D-L-R  +  hυ →  *D-L-R  (6) 

*D-L-R →  D-L-*R    (7) 

*D-L-R → D+-L-R-    (8) 

D-L-R   +  hυ →  D+-L-R-  (9) 

D+-L-R-  →  D-L-R     (10) 

D-L-*R  →  D-L-R  + hυ  + calor (11) 

 

Esquema 6: Processos fotoinduzidos de transferência de energia e elétron 
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Figura 5. Relação entre processos de transferência eletrônica óptica (7), 
fotoinduzida (8 e 9) e térmica (10) em um sistema supramolecular 
(SAUVAGE et al., 1994) 

 

Algumas dessas moléculas, conhecidas como unidades supramoleculares, 

possuem suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas (no estado estacionário e em 

função do tempo) amplamente investigadas e analisadas (FlAMIGNI et al., 1999; 

HARRIMAN et al., 1995; SAUVAGE et al., 1994). 

Sauvage e colaboradores (HARRIMAN et al., 1995; COLLIN et al., 1996) 

estudaram as propriedades fotofísicas de sistemas constituídos por duas porfirinas 

espaçadas por um complexo polipíridínico de rutênio  Zn(II)-porfirina- [Ru(bpy)3]2+ - 

Au(III)-porfirina. Eles constataram que a excitação do complexo é seguida 

rapidamente de uma transferência de energia intramolecular para uma das porfirinas 

adjacentes. A excitação direta da Au(III)-porfirina gera o correspondente estado 

triplete excitado, o qual não gera processo de transferência eletrônica. Porém, a 

excitação da Zn-porfirina produz o estado singlete excitado, o qual transfere um 

elétron ao complexo de rutênio adjacente. Posteriormente, fizeram variações desse 

sistema (FLAMIGNI et al., 1999). Eles analisaram o efeito do íon metálico do 

complexo espaçador e a distância entre os centros metálicos. E, ainda, 

comprovaram a ocorrência eficiente de transferência eletrônica fotoinduzida da 

Zn(II)-porfirina para a Au(III)-porfirina espaçadas pelo complexo [Ru(bpy)3]2+ com 

uma distância total de 3 nm. 

Existem muitos trabalhos relacionados a complexos de rutênio como sistemas 

supramoleculares. Borgström et al. (2003) têm estudado sistemas “dyads” do tipo 

PTZ-RuII(bpy)3 (PTZ=fenotiazina) e RuII(bpy)3-BQ (BQ=benzoquinona). Porém, estes 
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sistemas apresentam rápida reação de recombinação de carga. No intuito de 

aumentar o tempo de vida em que a molécula apresenta separação de cargas, estes 

pesquisadores incorporaram mais uma subunidade receptora ao sistema. Ou seja, 

construíram sistemas do tipo “triad”, como RuII(bpy)3-BQ-CoIII(bpy)3 e PTZ-

RuII(bpy)3-BQ. Para este último sistema, o tempo de vida da espécie PTZ•+-

RuII(bpy)3-BQ•- é cerca de 80 ns. Um longo tempo de vida no estado de separação 

de cargas é importante para promover outros tipos de reações químicas 

intermoleculares que competem com a reação de recombinação de cargas. 

Recentemente, Toma e colaboradores estudaram sistemas “dyads” do tipo 

[Ru(bpz)3Ru(bpy)2Cℓ]
3+/4+, [Ru(bpz)3Fe(CN)5]

-/0 (bpz = bipirazina e bpy = 2,2’-

bipiridina), e “triad” do tipo [(CN)5FeIII(bpz)RuII(bpz)2RuII(bpy)2Cℓ]+ (CAMERA; TOMA, 

2002). Foi possível verificar que para irradiação em 440 nm, o mecanismo de 

transferência de carga fotoinduzida ocorre e compete com o decaimento radiativo e 

não radiativo do estado excitado da molécula. Por exemplo, o binuclear 

[RuII(bpz)3RuII(bpy)2Cℓ]
3+ passa para o estado [RuIII(bpz)3RuII(bpy)2Cℓ]

3+, que se 

converte em [RuII(bpz-)3RuIII(bpy)2Cℓ]
3+. 

SAUAIA e colaboradores (2005) sintetizaram, caracterizaram e elucidaram o 

mecanismo fotoquímico do complexo binuclear, [RuIIL(NH3)4pzRuII(bpy)2NO](PF6)5, 

onde L pode ser NH3, py ou 4 – acpy, que se mostrou capaz de liberar NO quando 

submetido a irradiação na região do visível (532 nm) através de transferência 

eletrônica intramolecular. A excitação em 532 nm gera uma mixtura de valências dos 

centros metálicos. Considerando que o estado excitado da TCML do complexo 

[Ru(NH3)5py-X]2+ é localizado no ligante piridínico, podemos dizer que ocorreu a 

formação do intermediário, [RuIIIL(NH3)4(pz-*)RuII(bpy)2NO]+5. Em tal complexo 

ocorre a transferência eletrônica devido a alta força motriz existente entre o pz- e 

NO+. 

Baseado nos vários sistemas descritos supõe-se que a idéia de unir um 

sistema doador-receptor de elétrons fotoquimicamente induzido à geração de óxido 

nítrico é bastante viável no que tange a aplicação em sistemas biológicos, 

especialmente na TFD. Ou seja, parece plausível a construção de unidades 

supramoleculares que contenham complexos coloridos de rutênio, que funcionariam 

como subunidade D, e complexos nitrosilos de rutênio, que seriam a subunidade R. 

A transferência eletrônica fotoinduzida seria indubitavelmente comprovada pela 

detecção de NO gerado. 
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1.4.10 Detecção de NO 

Apesar da química do NO ser de considerável interesse, devido à sua ampla 

atividade bioquímica, um problema importante em seu estudo é a dificuldade de 

monitorar soluções quantitativas em tempo real. Devido a isso, o problema chave no 

estudo da fotoquímica dos metais nitrosilos é identificar e quantificar o NO liberado 

como produto, já que o NO livre não tem uma característica espectroscópica 

específica em solução. Por exemplo, a fotoquímica do nitroprussiato de sódio 

(vasodilatador utilizado em emergências hipertensivas) foi estudada repetitivamente, 

mas apenas recentemente a liberação de NO foi quantificada pela captação com 

nitróxido nitronil para formar espécies ativas no EPR (Espectroscopia de 

Ressonância Paramagnética Eletrônica). Embora haja relatos do uso de EPR na 

quantificação de óxido nítrico, o custo operacional e a viabilidade técnica em 

experimentos fotoquímicos levaram a considerar outras técnicas como possibilidade 

de aplicação. Um dos caminhos é o uso de eletrodos específicos medidores de NO 

para medidas quantitativas (KUDO et al., 1997). 

O eletrodo a ser utilizado nesse trabalho é o ISO - NO (Isolated Nitric Oxide 

Meters and Sensors) da WPI (World Precision Instruments). Este eletrodo é utilizado 

por vários autores (FORD et al., 1998). Para o uso preciso desse eletrodo é 

imprescindível realizar a sua padronização interna diretamente no meio da fotólise, 

com soluções de concentrações conhecidas de NO. Este pode promover medidas 

rápidas, precisas e estáveis de NO em uma ampla variedade de concentrações, 

tanto em soluções aquosas quanto em misturas gasosas. Sua medida é totalmente 

amperométrica, ou seja, o óxido nítrico difunde-se através da membrana seletiva e é 

oxidado no eletrodo de trabalho, resultando em uma corrente elétrica. Essa corrente 

redox é proporcional à concentração de NO na amostra. Os sensores são feitos com 

eletrodos combinados que não exigem um eletrodo externo como referência. As 

medidas podem ser feitas como concentração de NO (nmol.L-1 ou µmol.L-1) ou como 

corrente redox (Ampére - pA ou nA). 

O óxido nítrico liberado por estes complexos apresenta ações tanto 

farmacológicas (BONAVENTURA et al., 2007; SILVA et al., 2007; LIMA et al., 2006; 

LUNARDI et al., 2006; FEREZIN et al., 2005; LUNARDI et al., 2007; LUNARDI et al., 

2006; BONAVENTURA et al., 2004), como a ação vasodilatadora, quanto no 

tratamento de câncer (LE et al., 2005; STOCHEL et al., 1998). Sendo assim, o uso 
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de irradiação na promoção da liberação do óxido nítrico para fins terapêuticos 

mostrou-se de grande valia. 
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2. OBJETIVOS 

 

Sintetizar e caracterizar química e fotoquimicamente sistemas geradores de 

NO por irradiação na região do visível. Estudar atividades biológicas em função da 

irradiação luminosa. Avaliar as propriedades químicas, fotoquímicas e 

farmacológicas em função da incorporação de ativos químicos em sistemas de 

liberação de drogas.  

 

2.1 Objetivos específicos 

- Sintetizar complexo binuclear [Ru(NH3)5pzRuCℓ(MAC)NO](PF6)5 e estudar a 

estabilidade química e fotoquímica desta espécie; 

- Estudar a formação de supramoléculas entre os complexos 

pentaaminpirazinarutênio(II) e trans-cloro(macrocíclico)nitrosilrutênio(II); 

- Estudar o comportamento fotoquímico do fotossensibilizador utilizado, 

[Ru(NH3)5pz]2+, em função da concentração de oxigênio; 

- Propor o mecanismo fotoquímico do sistema em estudo; 

- Determinação das espécies reativas geradas; 

- Analisar a atividade biológica (farmacológica e citotóxica) destas espécies 

em função do NO gerado; 

- Avaliar as propriedades químicas, fotoquímicas e farmacológicas do sistema 

proposto quando incorporado em diferentes sistemas liberadores de fármacos; 

- Analisar o perfil de permeação cutânea do sistema proposto em modelo de 

pele animal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

 

Tabela 2 - Teor e procedência dos reagentes utilizados durante as sínteses e a 
caracterização dos complexos 

Reagentes Teor Procedência 

   

1,4,8,12 – tetraazaciclopentadecano 

([15-]AneN4) 
97,0 Aldrich Chemicals 

1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano 

(cyclam) 
97,0 Aldrich Chemicals 

Acetona 99,5 Carlo Erba 

Acetonitrila 99,9 Mallinckrodt 

Ácido acético 99,7 Synth 

Ácido clorídrico 37 (acidez) Quimex 

Ácido fosfórico 85,0 Merck 

Ácido hexafluorofosfórico 98,0 Aldrich Chemicals 

Ácido nítrico 65,0 (acidez) Merck 

Ácido perclórico 70,0 (acidez) Synth 

Ácido trifluoroacético 98,0 Merck 

Bissulfito de sódio 99,0 Merck 

Carbonato de sódio 99,5 Reagen 

Cloreto de amônio 98,0 Nuclear 

Cloreto de hexaaminrutênio (III) 95,0 Aldrich Chemicals 

Cloreto de lítio 99,0 Aldrich Chemicals 

Cloreto de rutênio(III) 99,9 Scream Chemicals 
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Cloreto de tetrabutilamônio 98,0 Aldrich Chemicals 

Etanol 99,8 Vetec 

Éter 99,0 Merck 

Hexafluorofosfato de amônio 95,0 Aldrich Chemicals 

Hidrazina Hidrato 
25,0 

(concentração) 
Vetec 

Hidróxido de amônio 98,0 Synth 

Hidróxido de sódio 97,0 Synth 

Metanol 99,5 Merck 

Monohidrogenofosfato de sódio 99,5 Merck 

Natrosol® 99,0 Galena 

Nitrato de potássio 98,0 Merck 

Nitrito de sódio 99,0 Merck 

Paramul J® 99,0 Galena 

Pirazina 99,0 Aldrich Chemicals 

Piridina Grau analítico Aldrich Chemicals 

Propilenoglicol 99,5 Synth 

Sal de Reinecke 98,0 Aldrich Chemicals 

Tetrafluoroborato de sódio 98,0 BDH Chemicals 

Tetrafluoroborato de tetrabutilamônio 99,0 Aldrich Chemicals 

Vaselina líquida 99,0 Chemco 

Zinco 99,0 Synth 

Xantina 99,9 Sigma Aldrich 
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3.2 Gás argônio 

O gás argônio utilizado foi borbulhado em uma solução de cromo(II), contida 

em um frasco lavador, para retenção de traços de oxigênio eventualmente presentes 

no encanamento. As soluções de Cr(II) são obtidas por redução do correspondente 

sal de Cr(III) por amálgama de zinco. 

 A troca de cor azul {Cr(II)} para verde {Cr(III)} indica a presença de oxigênio. 

A solução redutora é mantida em contato permanente com zinco amálgamado para 

sua constante regeneração. Em seguida o argônio passa por um frasco lavador 

contendo água destilada para lavagem e saturação do gás com vapor d’água. 

 

3.3 Medidas de pH 

As medidas de pH foram realizadas utilizando-se o pHmetro Digimed modelo 

DM-20, com sensibilidade do eletrodo em torno de 90%. 

 

3.4 Espectrofotometria na região do infravermelho 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos com 

Espectrofotômetro FTIR Nicolet modelo Protege 460. As análises foram realizadas 

com amostras no estado sólido, utilizando pastilha de brometo de potássio (KBr). 

 

3.5 Espectrofotometria na região do ultravioleta–visível 

As medidas de absorção na região do ultravioleta e do visível foram efetuadas 

usando um espectrofotômetro UV-visível-NIR Hitachi modelo U-3501. 

Quantidades estabelecidas dos compostos foram dissolvidas no solvente e 

submetidas à varredura espectrofotométrica de 800 nm a 200 nm, utilizando uma 

cubeta de quartzo de 1,000 cm de caminho óptico. Os máximos de absorção foram 

determinados diretamente nos espectros obtidos e utilizados para calcular o 

coeficiente de absortividade molar (ε). 

 

3.6 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

Os cromatogramas foram obtidos utilizando equipamento Shimadzu, 

constituido por bomba LC-10AD, detector UV-visível SPD-10AV e coluna CLC-ODS 

(5 µm; 250 mm x 4,6 mm i.d.; Shimadzu). As amostras para análise foram 

dissolvidas na fase móvel. O volume de amostra injetado foi de 20 µL. A fase móvel 

utilizada foi solução de ácido trifluoroacético (TFA) 0,1%, pH 2,4, acertando o pH 
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com NaOH (0,1 mol.L-1) e metanol na proporção de 75:25, com um fluxo de 1,00 

mL/min. 

 

3.7 Absorção atômica 

A quantificação da prata na solução de AgBF4 foi feita utilizando o aparelho de 

absorção atômica AA-680G, Atomic Absortion Spectrophotometer - SHIMADZU 

acoplado ao PR-S Graphic Printer – SHIMADZU. Concentrações conhecidas de Ag+ 

(1 ppm até 10000 ppm) foram utilizadas para obtenção da curva de calibração 

(y = 0,062x + 0,005; r2 = 0,999).  

 

3.8 Espectrometria de massas 

Para os estudos de espectrometria de massas utilizou-se o aparelho Modelo 

ultrOTOFQ-ESI-TOF Mass Spectromete; fabricante- Bruker Daltonics, Billerica, MA, 

EUA. Para os experimentos utilizou-se um fluxo de 180 µL/h na bomba de infusão 

utilizando para a fase móvel de solubilização metanol:diclorometano (2:1). Para a 

detecção das amostras utilizou-se o detector no modo positivo. 

Uma vez que o aparelho é de alta resolução, necessitou-se de uma calibração 

interna e externa antes de realizar as análises. Usou-se para calibração interna uma 

solução de ácido trifluoroacético (TFA) para a calibração externa uma solução de 

Formiato de Sódio, a 10 mmol.L-1, para adquirir alta resolução. 

 

3.9 Preparo da coluna aniônica 

Em uma coluna medindo 25,0 cm de altura por 1,3 cm de diâmetro, adicionou-

se cerca de 5,0 cm resina aniônica (DOWEX basic ânion 1x2 – 400) dispersa em 

água. Após diversas eluições com água, eluiu-se uma solução contendo cerca de 

2,0000 g de NaBF4 a fim de fixar o íon BF4
- como trocador iônico da resina. O 

excesso de sal na forma de tetrafluoroborato e cloreto foram removidos por 

sucessivas eluições com água. A presença de cloreto foi detectada ao reagir com 

solução de AgNO3. Ausência de precipitado foi considerada como indicativo para 

inexistência de íons cloreto livres. 

 

3.10 Produção de AgBF4 

Utilizando a coluna aniônica (item 3.9), eluiu-se 0,5000 g de nitrato de prata 

(AgNO3), dissolvido em água obtendo, após eluição na coluna de troca iônica, o 
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tetrafluoroborato de prata (AgBF4). A quantificação da prata existente nesta solução 

foi determinada por espectrometria de absorção atômica.  

 

3.11 Produção de óxido nítrico 

Um sistema de três balões devidamente conectados e sem interferentes 

externos foram acoplados entre si. 

No primeiro balão, foram adicionados 20,0 mL de HNO3 50% e, diretamente 

conectado a este, um segundo balão que continha 20,0 mL de solução de NaOH 

satirada. Por fim, o balão com a amostra. 

Primeiramente borbulhou-se argônio por 30 min no primeiro balão que, por 

estar conectado a um sistema fechado, induziu a passagem do gás aos outros 

recipientes. A posterior adição dos fragmentos de cobre no primeiro balão produziu 

NO gasoso que, através da linha de purificação, alcançou o balão contendo a 

amostra. 

 

3.12 Análise Fotoquímica 

 

3.12.1 Aparelhagem utilizada nas fotólises 

3.12.1.1 Pulso Contínuo 

Foi utilizado, como fonte de irradiação, um sistema Osram 150 W/l com 

lâmpada de Xenônio, em um modelo 8500 com filtro interferente Oriel para 

monocromatização (~10 nm). Para os compostos estudados utilizou-se filtro seletivo 

de 479 nm. 

O esquema da aparelhagem utilizado está ilustrado no Esquema 7. O 

equipamento foi montado com componentes da Oriel; contudo, foram feitas algumas 

adaptações. 
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Esquema 7: Esquema da aparelhagem de fotólise 

 

Onde: 

1. Caixa contendo lâmpada de xenônio de 150 watts, com saída para exaustor (a), e 

lente acoplada juntamente com filtro de IV na saída da luz (b). 

2. Suporte para filtro óptico. Foram utilizados filtros de interferência. 

3. Suporte para lente colimadora. 

4. Caixa com suporte de cela (c), orifício tipo janela (d), e tampa móvel (f). 

5. Suporte termostatizado para cela, com saída para banho termostatizado com 

bomba circuladora (e). 

6. Trilho para adaptação e sustentação do equipamento. 

7. Fonte geradora de alta voltagem 

8. Obturador. 

 

Após o equipamento ter sido montado, ajustado e focalizado, foram feitos os 

testes para verificação da intensidade de luz.  

 

3.12.2 Medida da intensidade de luz incidente (Is) 

A intensidade de luz incidente é dada pelo número de fótons emitidos pela 

fonte de luz por segundo. Essa intensidade pode ser determinada pelo “Power 

Meter” durante a rotina dos experimentos. Contudo, uma vez que se fez necessária 



 
 

35

 

a aquisição de dados mais precisos, para efeito de cálculo de rendimento quântico, 

esta quantificação foi determinada por actinometria química utilizando-se como 

actinômetro o sal de Reinecke para estudos de irradiação na região do visível. As 

actinometrias foram realizadas após cada fotólise. 

 

3.12.3 Actinometria utilizando sal de Reinecke  

O sal de Reinecke é fornecido na forma amoniacal (NH4)Cr(NH3)2(NCS)4 H2O. 

Para obter a forma de potássio, dissolveu-se o sal em água destilada 50,0 oC sob 

agitação constante. Essa solução foi filtrada a quente e, ao filtrado, adicionou-se 

nitrato de potássio (KNO3). A solução foi resfriada com banho de gelo durante 10 

min, aproximadamente. O precipitado formado foi coletado por filtração e lavado com 

várias porções de água gelada e etanol. O sólido foi seco sob vácuo. Prepararam-se 

as seguintes soluções: 

- solução A: sal de Reinecke {KCr(NH3)2(NCS)4} 5,0 × 10-4 mol.L-1, foi 

preparado dissolvendo 0,0550 g do sal em 25,0 mL de água destilada. Essa solução 

ficou protegida da luz e sob agitação durante 1 hora. 

- solução B: nitrato férrico {Fe(NO3)3·9H2O} 1 x 10-1 mol.L-1, foi preparada 

dissolvendo 10,0000 g do sal em 7,0 mL de ácido perclórico 70% dissolvidos em 

250,0 mL de água. 

Para realizar a actinometria, desligou-se a luz do laboratório mantendo-se 

apenas uma luz vermelha acesa. 3,0 mL (V1) de solução A foram adicionados a uma 

cubeta de fluorescência e 2,0 mL a um balão volumétrico de 25,0 mL (solução 

controle). 

A solução na cubeta foi irradiada durante um determinado tempo (t), em 530 

nm (10,0 Hz, 15 mJ/pulso). Desta solução irradiada foram transferidos 2,0 mL (V2) 

para um balão volumétrico de 25,0 mL (V3). O volume do balão, assim como o 

volume do balão da solução controle, foi completado com a solução B. As soluções 

foram agitadas e deixadas no escuro durante 1 hora. 

Mediu-se a absorbância da solução controle no comprimento de onda de 

irradiação (532 nm) e em 450 nm. A absorbância da solução irradiada foi medida em 

450 nm. 

Este procedimento foi repetido para quatro diferentes tempos de irradiação 

(t): 5 s, 10 s, 15 s e 20 s. 
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3.12.4 Cálculo de Is utilizando sal de Reinecke 

O sal KCr(NH3)2(NCS)4 quando irradiado, principalmente, no intervalo de 316 

nm a 750 nm, sofre a seguinte reação: 

 

   [Cr(NH3)2(NCS)4]- → [Cr(NH3)2(NCS)3(H2O)]-  + NCS-
 

 

A formação da espécie [Fe(NCS)(H2O)5]2+ ocorre devido à coordenação do 

íon NCS- ao Fe(III) e pode ser acompanhada por espectrofotometria na região do 

UV-visível, pois esse complexo possui um coeficiente de absortividade molar (ε) de 

4,2 × 103 mol-1.cm-1.L em 450 nm. Dessa forma, o termo (Is × t) é calculado pela 

equação: 

)101( abs

NCS

NCS
s

n
tI

−−×
=×

−

−

φ  

Onde: 

φNCS- = rendimento quântico de formação de NCS- (2,8 x 10-1 em 532 nm); 

t = tempos de irradiação (5 s, 10 s, 15 s e 20 s); 

abs = absorbância da solução controle no comprimento de onda de excitação 

(532 nm). 

nNCS- = número de íons NCS- formado na solução actinômetro. 

 

 O número de íons NCS- formado na solução actinômetro é determinado pela 

equação:  

 

lV
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n
2

31
20
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Onde: 

abs (450 nm) = absorbância em 450 nm da solução irradiada; 

V1 = volume da solução A irradiada (3,0 mL); 

V2 = volume da alíquota tomada para análise (2,0 mL); 

V3 = volume final para o qual a alíquota foi diluída (25,0 mL); 

l = comprimento da cela espectrofotométrica (1,0 cm); 

ε = valor do coeficiente de absortividade molar do complexo 

[Fe(NCS)(H2O)5]
2+ em 450 nm (4,21 x 103 mol-1.cm-1.L). 
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Os valores de (Is x t) calculados foram plotados em função do tempo de 

irradiação t (5 s, 10 s, 15 s e 20 s) em um gráfico. A inclinação da reta obtida foi o 

valor de Is utilizado para calcular os rendimentos quânticos. 

 

3.12.5 Fotólise 

Foram realizados dois experimentos diferentes de fotólise, um com 

acompanhamento da variação espectrofotométrica e o outro com acompanhamento 

da liberação de NO gasoso in situ. Para os dois tipos, os experimentos foram 

realizados em triplicatas. 

A fotólise com acompanhamento da variação do espectro na região do UV-

visível foi realizada segundo o seguinte protocolo: 

Apagou-se a luz do laboratório e manteve-se acesa apenas uma luz 

vermelha. Prepararam-se as amostras dos complexos em solução tampão, e as 

concentrações das espécies trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ foram da ordem de 1 × 10-4 

mol.L-1. Foi realizado um espectro UV-visível inicial, antes da irradiação. A seguir, a 

amostra foi irradiada durante certo período de tempo e realizou-se um novo espectro 

na região do UV-visível. Esse procedimento foi repetido até que não mais houvesse 

variação no espectro da amostra. 

A fotólise com acompanhamento da liberação de óxido nítrico gasoso (NO0) in 

situ foi realizada pelo acoplamento do eletrodo medidor de NO na cubeta a ser 

irradiada. O procedimento de preparo da amostra foi repetido da maneira descrita 

anteriormente. 

O eletrodo mede a quantidade de NO liberado, através de um sensor 

desenvolvido pela WPI (ISO-NO). Este se baseia na determinação amperométrica 

direta do NO, com um tempo de resposta relativamente curto, compatível com o 

sistema pulsado de irradiação proposto. 

Com uma sensibilidade na faixa de 1 nmol.L-1 a 20 µmol.L-1, o sinal analógico 

do ISO-NO foi digitalizado e registrado temporalmente utilizando-se um sistema 

DUO.18 versão 1.1, conversor Analógico/Digital. 

 

3.12.6 Cálculo do rendimento quântico (φφφφL) 

O tratamento dos resultados foi específico tanto para o experimento com o 

uso do eletrodo quanto para àquele com acompanhamento da variação espectral na 
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região UV-vis. Através do uso de sensor de NO foi possível determinar o número de 

mols de óxido nítrico liberados durante irradiação luminosa, considerando-se a 

fotoaquação do NO.  

)101( abs

s

L
L

tI

n
−−××

=φ
 

 

Onde: 

nL = número de moles de NO liberados pela fotoreação; 

Is  = intensidade da luz incidente; 

t = tempo de fotólise (s); 

1 – 10-abs = quantidade de luz absorvida pela amostra, onde abs é o valor da 

absorbância da amostra no comprimento de onda de irradiação (355 nm). 

 

A variação espectroscópica durante a fotólise foi utilizada nos estudos da 

espécie [Ru(NH3)5pz]2+. Para tanto, utilizou-se a equação descrita nos trabalhos de 

Allen e colaboradores (1972). 
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Onde: 

∆Abs = variação da densidade óptica no ג analisado (472 nm); 

V = volume fotolisado, em litros; 

ΦL = rendimento quântico da formação da espécie RuIII-pz-; 

L = caminho óptico; 

Is = intensidade da luz incidente; 

t = tempo de fotólise (s); 

1 – 10-abs = quantidade de luz absorvida pela amostra, onde abs é o valor da 

absorbância da amostra no comprimento de onda de irradiação (479 nm). 

 

3.12.7 Determinação do tempo de vida do estado triplete 

Os estudos referentes aos complexos no estado excitado foram realizados 

sob coordenação do Prof. Dr. Peter C. Ford, University of California at Santa 

Barbara. 
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Utilizou-se o sistema Spectra Physics Spitfire Ti:Sapphire com amplificador 

regenerativo produzindo pulso ópticos de 100 fs com taxa de repetição de 1 kHz, a 

800 nm, e pulso de energia menor que 1 mJ. As amostras foram excitadas por 

pequenos pulsos (ultrashort) em 400 nm.  

A dinâmica do estado excitado dos complexos trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ e 

[Ru(NH3)5pz]2+ foi investigada usando espectrometria de picosegundos (10-12 s). Os 

espectros de absorção da mistura 1:1 e 1:2 foram obtidos em pH 7,4 sob atmosfera 

de argônio e sob atmosfera de oxigênio utilizando גexc= 400 nm e comparado com o 

valor obtido para o complexo [Ru(NH3)5pz]2+, em ambiente desaerado, apresentado 

na literatura (WINKLER et al., 1987). 

 

3.12.8 Determinação do oxigênio singlete 

 Foi utilizada como fonte de irradiação um sistema laser Nd-YAG da 

Continuum, modelo SURELITE I-10. Para os compostos estudados utilizaram-se 

pulsos do harmônico do laser Nd-YAG (532 nm). 

 A uma distância de 10,0 cm da fenda do laser foi posicionado um suporte 

para celas termostatizáveis com agitação magnética (Hellmam CUV-O-Stir.). A 

intensidade de luz foi determinada antes e após o conjunto de pulsos através de um 

“Power Meter” (Field Master da Coherent) utilizando-se um detector LM-30V, 

posicionado 5,0 cm a partir do suporte para celas. 

 Para tanto, se utilizou uma irradiação com energia de 30 mJ, voltagem 1,05 

kV e com intervalo entre os pulsos de 230 µs. Um filtro interferente foi acoplado ao 

sistema visando evitar sinais de fosforescência não relativos ao oxigênio singlete. 

 Como referência, utilizou-se Feoforbiden-A e [Ru(bpy)3]Cℓ2. Ambas as 

espécies emitem fluorescência de oxigênio singlete em 1270 nm. As amostras foram 

dissolvidas em água deuterada (D2O) e mantidas sob fluxo de oxigênio por 30 min 

antes da leitura. 

 

3.13 Determinação do pKa 

De acordo com a lei de Beer, a concentração da espécie absorvente é 

proporcional à sua absorbância (A) segundo a relação A = ε.b.C, onde ε é a 

absortividade (molar, quando C é a concentração da espécie em mol.L-1) e b é o 

caminho óptico. A equação de Henderson-Hasselbach pode ser escrita na forma 

abaixo: 
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Onde: 

Aác é a absorbância somente da forma ácida; 

Abás é a absorbância somente da forma básica; 

Ai é a absorbância total da mistura (formas ácida + básica) para um dado pH. 

 

Assim, monitorando a absorbância de uma amostra em um comprimento de 

onda específico em função do pH da solução, é possível obter o valor de pKa a partir 

dos seguintes métodos: 

A) uso da Equação acima diretamente em cada uma das soluções: uma vez 

conhecido o pH e o termo logarítmico, obtém-se algebricamente os valores de pKa 

devendo-se, neste caso, tomar o valor médio. 

B) gráfico de absorbância em função do pH: o formato gráfico de uma 

propriedade diretamente proporcional à razão de concentrações (ou a própria 

concentração de uma das espécies) em função do pH experimental. O ponto de 

inflexão da curva sigmoidal fornece o valor de pKa. 

C) método das derivadas: para determinação do ponto de inflexão em uma 

curva sigmoidal pode-se usar o método da primeira e segunda derivada em função 

do pH. No caso da primeira derivada, o pKa é obtido pelo ponto de máximo ou 

mínimo da curva. Na derivada segunda, o valor é encontrado pela mudança abrupta 

da região positiva para negativa (ou vice-versa) passando pelo valor zero. 

D) gráfico de pH versus log{(Ai - Aác)/(Abás - Ai)}: a partir do coeficiente linear 

da curva construída tomando-se a relação pH vs log{(Ai - Aác)/(Abás - Ai)}. Isto é 

possível, uma vez que {(Ai - Aác)/(Abás - Ai)} é igual a [In-]/[HIn] e junto ao coeficiente 

linear (ou intercepto) o termo logarítmico igual a zero implica em [In-]/[HIn]= 1; ou 

seja, neste ponto tem-se que o pH correspondente ao pKa. Assim, a resultante é 

uma reta cujo coeficiente linear fornece o valor de pKa. (GAMA; AFONSO, 2007) 

É importante ressaltar que a escolha do comprimento de onda para 

determinação do pKa deve corresponder a uma banda de alta intensidade da 

amostra e, preferencialmente, a com maior diferença de absorbância entre as 

formas ácida e básica. 
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Neste relatório, utilizamos o método D para tratar os resultados obtidos em 

função da facilidade do tratamento espectroscópico. 

 

3.14 Ensaios farmacotécnicos 

Os ensaios farmacotécnicos foram conduzidos sob a co-orientação da Profa. 

Dra. Renata Fonseca Vianna Lopez da FCFRP-USP. 

 

3.14.1 Preparo das formulações 

Para os estudos de liberação foram preparados três diferentes tipos de 

veículos para incorporação do fármaco: uma emulsão óleo-em-água (Paramul J®), 

um gel de HEC (hidroxietilcelulose - Natrosol®) e uma membrana sol-gel. 

A emulsão foi preparada a partir de uma fase oleosa contendo vaselina 

líquida (5,0%) e Paramul J® (8,0%), que é uma cera auto-emulsionante não-iônica, e 

uma fase aquosa contendo propilenoglicol (4,0%) e água em quantidade suficiente 

para 100%. Nesta fase aquosa foram dissolvidos os complexos a serem analisados. 

As duas fases foram aquecidas e quando atingiram aproximadamente 60,0 oC 

verteu-se a fase aquosa na fase oleosa e agitou-se até esfriar. A emulsão ficou em 

repouso por 48 h para estabilizar-se e adquirir consistência. 

O gel utilizado foi preparado utilizando propilenoglicol (5,0%), Natrosol® 

(2,0%), que é um polímero hidrofílico não-iônico, e tampão fosfato 0,1 N (em q.s.p 

100%). Após os complexos serem dissolvidos em tampão fosfato, adicionou-se o 

Natrosol® disperso em propilenoglicol. Com auxílio de um bastão de vidro, agitou-se 

vigorosamente até observar aumento na consistência. 

Os filmes sol-gel foram preparados conforme de Lima (2007): em um béquer 

de plástico de 10,0 mL foi adicionado 3,8 mL de tetraetoxilano (TEOS), 4,8 mL de 

H2O deionizada e 1 mL de etanol. A seguir, o complexo nitrosil de rutênio foi 

dissolvido no hidrolizado (≈1 x 10-3 g em 9,6 mL de hidrolizado) e adicionou-se 6 

gotas de HCℓ concentrado. O hidrolizado permaneceu sob agitação por 1 hora no 

escuro. Após este tempo, o hidrolizado foi tornado em uma forma de teflon e o 

processo de secagem ocorreu em uma temperatura cerca de 35,0 ± 1 oC e no 

escuro por 24 h. 
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3.14.2 Células de difusão 

Os estudos de liberação dos compostos das formulações foram realizados in 

vitro utilizando-se células de difusão do tipo “Franz” (Figura 6). A célula é dividida em 

dois compartimentos: no compartimento superior é colocada a solução doadora de 

fármaco (formulação contendo o fármaco) e no compartimento inferior a solução 

receptora, tampão fostato pH 7,4 isotonizado com NaCℓ. Entre estes dois 

compartimentos colocou-se a membrana sintética de acetato de celulose na posição 

horizontal. A célula de difusão foi mantida a 37,0 ± 1 oC através de um banho de 

água circulante e a solução receptora foi constantemente agitada a 300 rpm. A 

solução receptora perfundiu o compartimento inferior da célula numa velocidade de 

3,0 mL/h, de forma que alícotas de 3,0 mL foram coletadas automaticamente de 

hora em hora durante 12 h com o auxílio de um coletor automático de frações. As 

amostras coletadas foram analisadas por espectrometria na região do UV-visível. 

 

 

 
Figura 6. Célula de difusão tipo “Franz” utilizada nos estudos de liberação in vitro 
 

3.14.3 Determinação da quantidade do complexo nitrosilo liberado das 

diferentes formulações 

Para determinar a velocidade com que os complexos [Ru(NH3)5pz]2+ e 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ são liberados das formulações propostas, utilizou-se 

uma membrana sintética de acetato de celulose entre o compartimento doador e 

receptor da célula de “Franz”. A membrana serviu apenas como suporte para a 

formulação, permitindo a passagem dos complexos e bloqueando a passagem da 
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formulação, devido ao seu tamanho de poro reduzido. Através dos espectros na 

região UV-visíveis obtidos foi possível determinar a quantidade de fármaco liberada 

que foi coletada de hora em hora (µmol) durante as 12 h de experimento. 

O perfil de liberação do complexo nitrosilo foi analisado por meio de método 

gráfico relacionando-se a quantidade do fármaco liberada por área (µmol/cm2) em 

função do tempo (h). Os dados de liberação obtidos foram utilizados para calcular o 

fluxo de liberação do fármaco (velocidade de liberação através da membrana) 

representado pela inclinação da curva de liberação. Também foi possível avaliar a 

cinética de liberação do fármaco a partir da diferentes formulações utilizadas. 

 

3.14.4 Estudos de permeação passiva em pele animal 

Utilizando a célula de Franz, colocou-se pele fresca de orelha de porco entre 

o compartimento doador e receptor da célula. 

A orelha do porco, não escaldada, foi adquirida no Frigorífico Pontal S/A no 

dia do abatimento do animal. A camada adiposa e vasos sanguíneos foram retirados 

da pele permitindo o armazenamento em freezer (-20 oC) por durante 1 semana. No 

dia do experimento, a pele foi previamente descongelada e devidamente montada 

na célula de Franz. Antes da adição da amostra, adicionou-se 2,0 mL de água 

destilada no compartimento doador da célula e manteve-a sob repouso por 2 horas, 

visando hidratar a pele para o posterior experimento. 

Amostras da solução receptora foram coletadas de hora em hora por durante 

12 horas. Com o objetivo de avaliar em qual camada da pele os complexos ficariam 

retidos, estudou-se a retenção destes no estrato córneo e na epiderme viável. 

 

a) Estrato córneo: 

Removeu-se os complexos do estrato córneo através de fitas adesivas 

previamente aderidas à superfície da pele (processo repetido 15 vezes). Tais 

fragmentos de fita adesiva foram submersos em tampão fosfato pH 7,4 sob agitação 

por 10 min. A solução foi filtrada e lida por espectrofotometria UV-visível. O controle 

foi feito em pele sem contato com o composto com o intuito de detectar interferentes. 

A retirada quase que total do estrato córneo é evidenciada pelo caráter brilhoso da 

região analisada após sucessivas remoções de fitas adesivas. 
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b) Epiderme viável: 

A epiderme, agora sem estrato córneo, foi fragmentada em pequenos 

pedaços e submersos em uma solução tampão fosfato pH 7,4. A solução foi 

sonicada por 20 min, centrifugada por 5 min a 3.000 rpm e o sobrenadante foi 

analisado por espectrofotometria UV-visível. Para controle, utilizou-se a pele sem o 

contato com o composto. 

 

3.15 Liberação in vitro de NO a partir das formulações  

A liberação de NO a partir dos complexos de rutênio incorporados à emulsão 

foi detectada em um sistema de extração á vácuo (Figura 7). Foram adicionados à 

cubeta (“A”) 2,0 mL da formulação já incorporada do complexo. Esta cubeta foi 

fechada e conectada ao recipiente “B” por um capilar plástico onde é feito vácuo 

(baixa pressão). No recipiente “B” foram adicionados 5,0 mL de solução fosfato pH = 

7,4 previamente desaerado e conectado o sensor de NO (NO meter). A amostra 

dentro da cubeta (“A”) foi irradiada em comprimento de onda desejado e o NO 

liberado a partir da formulação passou através do capilar até a solução tampão no 

recipiente “B” onde foi medido. 

 

 
 
Figura 7. Esquema a vácuo para análise de liberação do NO da emulsão 
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3.16 Ensaios farmacológicos 

Os ensaios farmacológicos foram conduzidos sob supervição da Profa. Dra. 

Lusiane M. Bendhack da FCFRP-USP. 

 

3.16.1 Estudo de relaxamento muscular 

Como modelo experimental utilizou-se aorta torácica isolada de ratos 

preparada para registro da tensão isométrica. Os ratos foram sacrificados por 

decapitação, a aorta torácica foi isolada e dissecada de tecidos conjuntivos e 

gordura. Anéis de 4 mm de comprimento foram retirados de sua parte distal. O 

endotélio vascular foi removido mecanicamente e a efetividade da remoção foi 

demonstrada pela ausência de relaxamento na presença de acetilcolina (1,0 x 10-6 

mol.L-1) em anéis de aorta pré-contraídas com KCℓ e fenilefrina (0,1 x 10-6 mol.L-1) 

para os estudos com a mistura equimolar dos complexos trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6) e [Ru(NH3)5pz](PF6)2, respectivamente. 

Os anéis foram aprisionados entre dois ganchos de metal inseridos no lúmen 

da artéria para produzir tensão conforme se mostra na Figura 8. Um dos ganchos foi 

conectado a um suporte fixo ajustável e o outro, a um transdutor de registro de força 

acoplado a um polígrafo, o qual mede a tensão isométrica. 

 

 

Figura 8. Cuba utilizada para o estudo farmacológico com aortas de ratos 
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O sistema foi montado em câmara para órgão isolado (cuba) contendo 10,0 

mL de solução fisiológica de KREBS modificada com a seguinte composição 

(em mmol.L-1): NaCℓ 130,0; KCℓ 4,7; KH2PO4 1,2; CaCℓ2 1,6; MgSO4 1,2; NaHCO3 

14,9; glicose 5,5 e EDTA 0,03 em pH = 7,4. Essa solução foi continuamente 

borbulhada com mistura de carbogênio (95% O2 e 5% CO2) e mantida em 37 ± 1 oC. 

O sistema permaneceu em repouso para estabilização por 60 min sob tensão 

basal constante de 1,50 g. Em seguida, os anéis foram contraídos com KCℓ (6,0 x 

10-2 mol.L-1) e quando a resposta contráctil permaneceu constante, adicionou-se a 

solução com o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6) e [Ru(NH3)5pz](PF6)2 até a 

concentração de até 1,0 × 10-4 mol.L-1. Após 20 min, durante os quais não houve 

relaxamento, o sistema foi irradiado com uma lâmpada de 250 W com filtro 

interferente em 480 nm. Foram construídas curvas de relaxamento relacionando 

tempo de exposição à luz versus a variação da tensão. 

 

3.16.2 Análise microscópica e de imagem 

As células de musculatura lisa de rato  foram mantidas em tampão Hanks livre 

de cálcio (0,6 mg/mL de colagenase; 0,6 mg/mL de papaína; 0,3 mg/mL de inibidor 

de tripsina; 10 mg/mL albumina bovina sérica tipo 1; e 0,2 mmol.L-1 ditiotreitol) em 

pH 7,4. A concentração de cálcio citosólico foi medida usando microscopia de laser 

confocal (Leica TCS SP2). Fluo-3 foi excitado usando laser 488 nm tendo seu sinal 

de emissão de fluorescência medido em 510 nm. As imagens das células foram 

captadas em intervalos entre 2 - 240 segundos. Utilizando o software do scaner de 

laser do microscópio confocal, foi possível mensurar a intensidade máxima e mínima 

de fluorescência intracelular.  

Sendo assim, foi possível calcular %IF: 

 

100][% x
F

F
IF

o
=  

 

Onde: 

F0= controle da intensidade de fluorescencia do Fluo-3 a partir da estimulação 

da célula de musculo liso com epinefrina por 240 segundos; 

F= intensidade da fluorescencia do Fluo-3 a partir da estimulação da 

musculatura com doador de NO por 240 s. 
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A epinefrina foi utilizada para promover o aumento da concentração de cálcio 

citosólico, alcançando assim, um valor máximo constante para o início da adição de 

doador de NO. 

 

3.16.3 Análise estatística 

Os resultados foram expressos ± SEM, e n indica o número de animais 

utilizados. Os valores foram analisados utilizando one-way ANOVA seguido pelo 

teste de Student-Newman-Keuls para comparações múltiplas. 

 

3.17 Cultura de células 

Os estudos de viabilidade celular foram realizados sob supervição da Profa. 

Dra. Enilza Sperafico da FMRP-USP. 

 

3.17.1 Linhagem de célula Mus muscullus 

B16 F10: linhagem de célula melanoma metastática cultivadas, em placas de 

petri, em meio de cultura Ham-F-10 (GIBCO-Life Technologies) suplementado com 

10,0 % de soro inativado fetal bovino, penicilina (100 kU/L), penicilina G (10 kU/mL) 

e estreptomicina (10 mg/mL), com troca de meio em média a cada 3 dias. As placas 

foram mantidas a 37,0 oC e em atmosfera úmida com concentração controlada de 

5,0 % CO2. 

Melan A: linhagem de célula melanocíticas não tumorigênicas cultivadas, em 

placas de petri, em meio de cultura RPMI-1640 (GIBCO-lLife Technologies) 

suplementado com 10,0 % de soro inativado fetal bovino, Phorbol (2 µg/mL), 

penicilina (100 kU/L) e estreptomicina (10 mg/L). As placas foram mantidas em 

atmosfera úmida com concentração controlada de 5,0 % CO2, com troca de meio em 

média a cada 3 dias. 

 

3.17.2 Linhagem de células humanas 

HL-60: linhagem de célula mieloblástica obtidas a partir de leucemia aguada 

cultivadas em placas de petri, em meio de cultura RPMI-1640 (GIBCO-lLife 

Technologies) suplementado com 10,0 % de soro inativado fetal bovino, penicilina G 

(10 kU/mL),  estreptomicina (10 mg/L), anfotericina (25 µg/mL) e 2 mmol.L-1 

glutamina. As placas foram mantidas em atmosfera úmida com concentração 

controlada de 5% CO2, com troca de meio em média a cada 3 dias. 
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Jurkat: linhagem de célula T linfoblástica obtidas da leucemia aguda 

cultivadas em placas de petri, em meio de cultura RPMI-1640 (GIBCO-lLife 

Technologies) suplementado com 10,0 % de soro inativado fetal bovino, penicilina G 

(10.000 U/mL),  estreptomicina (10 mg/L), anfotericina (25 µg/mL) e 2 mmol.L-1 

glutamina. As placas foram mantidas em atmosfera úmida com concentração 

controlada de 5,0 % CO2, com troca de meio em média a cada 3 dias. 

WM 1617: linhagem de célula melanoma metastática, obtida do Wistar 

Institute (Philadelphia, EUA), onde foram cultivadas em placas de petri, mantidas a 

37,0 oC em atmosfera úmida com concentração controlada de 5,0 % CO2 em TU 2% 

suplementado com 2,0 % de soro inativado fetal bovino (FBS), insulina (5 mg/mL) e 

CaCℓ2. 

WM 278: linhagem de célula melanoma metastática em fase de crescimento 

vertical (VGP), obtida do Wistar Institute (Philadelphia, EUA), onde foram cultivadas 

em placas de petri, mantidas a 37,0 oC em atmosfera úmida com concentração 

controlada de 5,0 % CO2 em TU 2,0 % suplementado com 2,0 % de soro inativado 

fetal bovino (FBS), insulina (5 mg/mL) e CaCℓ2. 

WM 1552: linhagem de célula melanoma metastática em fase de crescimento 

radial (RGP), obtida do Wistar Institute (Philadelphia, EUA), onde foram cultivadas 

em placas de petri, mantidas a 37,0 oC em atmosfera úmida com concentração 

controlada de 5,0 % CO2 em TU 2,0 % suplementado com 2,0 % de soro inativado 

fetal bovino (FBS), insulina (5 mg/mL) e CaCℓ2. 

 

3.18 Ensaios de viabilidade celular 

 

3.18.1 Ensaio de MTT – (3-[4,5-dimetiltiazol-2-yl]-2,5-difenil-tetraazo bromidio)  

As células foram plaqueadas em placas de 96 wells (5 X 103 cels/poço) sendo 

solubilizadas em 100 µl/poço. Acrescentou concentrações crescentes (0,1 mmol.L-1 

a 1 mmol.L-1) de fármaco, e iniciou-se a irradiação das amostras. As placas foram 

incubadas em estufa de CO2 a 37,0 oC (sendo n = 8 poços para cada concentração 

de droga em todos os experimentos) por um período de 48 horas. Após esse 

período a solução com o fármaco foi substituída pela solução com o reagente MTT 

(1 mg/mL) e a placa foi novamente incubada por 4 horas. As absorbâncias foram 

obtidas em 562 nm e 690 nm em leitor de Elisa – KC4 (Power Wawe). A 

porcentagem de células viáveis foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
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3.18.2 Marcação com Anexina V in situ 

As células em trabalho de apoptose expressam serinas em sua membrana 

celular. A Anexina V liga-se a estas serinas e emitir sinal de fluorescência 

promovendo uma coloração verde.  

 

3.18.3 Incorporação de bromodioxiuridina (BrdU) 

 Células em fase S (síntese de DNA) incorporam o marcador BrdU que é 

revelado pela marcação com um anticorpo secundário, anti-BrdU, emitindo 

coloração verde. Sendo assim, as células que estão em processo de duplicação do 

DNA promovem coloração verde. 

 

3.18.4 Ensaios de viabilidade celular por citometria de fluxo (PI) 

As células B16F10 e Melan A foram aderidas em placas de 12 poços 

(0,5 - 0,25 x 106 celulas/poço) segundo Malik (2004). A cada poço, as 

amostras ([Ru(NH3)5pz]2+; trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ e  [Ru(NH3)5pz]2+/ 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+) foram acrescentadas seguindo uma ordem crescente 

de concentração (0,10; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 mmol.L-1) e incubadas por 1 hora. 

Foram realizados estudos sem e com irradiação na região do visível (30 minutos) 

para cada amostra. Após este processo, as soluções foram substituídas por 0,500 

mL de Tyroids 1x e incubadas por 5 minutos, para que as células desgrudassem da 

superfície da placa.  Após este período, estes volumes foram separados em tubos 

previamente identificados. A cada tubo acrescentou-se PI para uma concentração 

final de 5 µg/mL e solução de lise (0,1 mg de citrato de sódio, 0,1 mL de tritonX-100 

para 100 mL de água estéril). Os tubos foram incubados por 24 horas a – 4,0 oC. 

Como controle positivo utilizaram-se células não tratadas, como controle 

negativo, acrescentou-se CTM (100 µmol.L-1), um conhecido agente tumoricida, 

visando avaliar a sensibilidade das células em análise. 
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3.19 Determinação das espécies reativas de óxido nítrico 

Os estudos de determinação das espécies reativas de óxido nítrico foram 

conduzidos sob supervição da Profa. Dra. Katrina Marie Miranda, Chemistry 

Department of University of Arizona/USA. 

A determinações das espécies reativas do óxido nítrico foram conduzidas 

para o sistema proposto trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2/[Ru(NH3)pz](PF6)2 sob 

irradiação luminosa. As espécies reativas analisadas foram o íon nitrosil (HNO/NO-), 

nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-).  

 

3.19.1 Detecção de HNO/NO- 

Neste estudo utilizou-se o aparelho Apollo 4000-Free Radical Analyzer (World 

Precision Instrument) acoplado a um eletrodo seletivo para oxido nítrico, o qual 

realiza medidas pela corrente (em pA) em função do tempo.  

Uma vez que o eletrodo não reconhece HNO/NO- mas sim NO na espécie 

radicalar, utilizou-se solução contendo 0,1 mol.L-1 [Fe(CN)6]3-, o qual possui 

habilidade de oxidar NO- para NO. Sendo assim, uma vez que haja formação de NO-

, o sinal de corrente observado será maior do que o obtido em solução sem este 

agente redutor. A diferença do sinal observado entre as soluções se refere à 

quantidade de NO- gerada. 

 

3.19.2 Detecção de NO2
- (nitrito) 

Neste estudo foi utilizou-se o aparelho NOATM, o qual mensura indiretamente 

o nitrito através da técnica de quimiluminescência. Ao aparelho acoplou-se uma 

célula de reação ao qual foi conectado o fluxo de argônio que desloca a espécie 

formada para o analizador do NOATM. A injeção da amostra é realizada utilizando 

seringa (25 µL) com ponta metálica capaz de atravessar o septo de silicone 

localizado no topo da célula. O esquema geral da célula de reação está apresentado 

na Figura 9. 
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Figura 9. Esquema da célula de reação para detecção de NO2
- acoplada ao 

intrumento NOATM 
 

Para quantificação do nitrito gerado, preencheu-se a célula de reação com 6,0 

mL de ácido acético, 1,0 mL de solução saturada de NaI e 25,0 µL de amostra 

promovendo a reação mostrada abaixo: 

 

I
-
 + NO2

-
 + 2H

+
NO + 1/2I2 + H2O 

 

O óxido nítrico gerado reage com o ozônio que alimenta o intrumento, 

promovendo a geração de NO2* (estado excitado). O decaimento desta molécula ao 

seu estado fundamental é quantificado por quimioluminescencia. 

 

NO + O3 NO2* + O2 

NO2* NO2 + hν 

 

As condições experimentais foram: 

-Temperatura interna: -12,0 ± 1,0 ºC 

- Pressão: 10,2 ± 0,2 torr 

- Pressão suplementar: 6,2 ± 0,1 psi 
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3.19.3 Detecção de NO3
- (nitrato) 

O aparato utilizado na determinação de nitrato é o mesmo descrito na Figura 

9. Para quantificação do nitrato gerado, preencheu-se a célula de reação com 6,0 

mL de vanádio em meio 0,1 mol.L-1 de ácido acético e 25,0 µL de amostra 

promovendo a reação mostrada abaixo: 

 

2NO3
-
 + 3V

3+
 + 2H2O 2NO + 3VO2

+
 + 4H

+

 

 

O Vanádio é rotineiramente utilizado como redutor de nitrato para óxido nítrico 

em temperaturas acima de 80  �C (MIRANDA, et al., 2001). 

O óxido nítrico gerado reage com o ozônio que alimenta o intrumento, 

promovendo a geração de NO2* (estado excitado). O decaimento desta molécula ao 

seu estado fundamental é quantificado por quimioluminescencia. 

 

NO + O3 NO2
+
 + O2 

NO2* NO2 + hν 

 

As condições experimentais utilizadas foram: 

- Temperatura interna: -12,0  ± 1,0  oC 

- Temperatura na célula de reação: 97,0 ± 1,0  oC 

- Temperatura na entrada para NOA: 0 ± 1,0   oC 

- Pressão: 10,2 ± 0,2 torr 

- Pressão suplementar: 6,2 ± 0,1 psi 
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4. SÍNTESES 

 

4.1 Síntese dos compostos de rutênio 

 

4.1.1 Síntese dos complexos bipiridínicos 

A rota sintética dos compostos monucleares de rutênio do tipo 

cis-[Ru(L)(bpy)2(NO)](PF6)3, em que L é derivado piridínico, está representada no 

Esquema 8. A seguir, as etapas estão detalhadamente descritas. Todas as etapas 

possuem o mesmo procedimento para os quatro compostos, diferem, somente 

quanto à natureza do ligante L adicionado, onde L = 4-picolina (pic), piridina (py), 

4-acetilpiridina (acpy) e pirazina (pz).  

 

Esquema 8: Rota sintética para obtenção dos complexos cis-
[Ru(bpy)2(L)(NO)](PF6)3 

 

4.1.1.1 cis-[RuCℓ2(bpy)2] · 2H2O (DWYER et al., 1963) 

Em um balão de 50,0 mL contendo 8,0 mL de dimetilformamida, adicionou-se 

1,0000 g de cloreto de rutênio (III) (RuCℓ3.nH2O), 1,2000 g de 2, 2’-bipiridina (bpy) e 

1,1000 g de cloreto de lítio (LiCℓ). A solução foi submetida a refluxo a uma 

RuCℓ3 · 3H2O 

cis-[RuCℓ2(bpy)2] 

cis-[Ru(NO2)2(bpy)2] 

cis - 

cis - 

cis-[Ru(bpy)2(L)(NO)](PF6)3 

cis-[Ru(NO2)(bpy)2(L)](PF6) 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

4.1.1.4 

4.1.1.4 



 
 

54

 

temperatura de 130,0 °C por um tempo de 8 horas. Ao término deste tempo, 

desligou-se o aquecimento, e após o resfriamento da solução adicionou-se 

aproximadamente 50,0 mL de acetona. O balão foi levado à geladeira por 1 hora. O 

precipitado formado nesta solução foi filtrado e o sólido obtido foi lavado com três 

porções de 5,0 mL de éter. A massa obtida foi de 1,4527 g. O complexo foi 

caracterizado por espectroscopia UV-visível e apresentou bandas em 380 nm (log ε 

= 3,97) e 556 nm (log ε = 3,97), em meio aquoso, o que concorda com dados da 

literatura (DWYER et al., 1963). Rendimento de 73,0%. 

 

4.1.1.2 cis-[Ru(bpy)2(NO2)2].H2O (GODWIN; MEYER, 1971) 

Um volume de 60,0 mL água destilada, contida em um balão de 250,0 mL de 

2 bocas, foi submetido à borbulhamento de argônio por um período 15 min para 

retirada de oxigênio. Foram dissolvidos, neste balão, 0,3000 g do composto cis-

[Ru(bpy)2Cℓ2].2H2O, o qual foi submetido a aquecimento a 80,0 ± 1,0 °C. Após 15 

min, a solução quente foi filtrada e ao filtrado adicionou-se 0,9000 g de NaNO2 

previamente dissolvido em água destilada e desaerada. Deixou-se reagindo durante 

1h30min. Colocou-se o balão sob refrigeração por 1 hora, filtrou-se e obteve-se um 

sólido vermelho intenso, o qual foi lavado com três porções de 5 mL de éter. A 

massa obtida foi de 0,2400 g. O complexo foi caracterizado por espectroscopia UV-

visível e apresentou bandas em 230 nm (log ε = 4,02) e 350 nm (log ε = 3,35) em 

meio aquoso, relativas a formação do complexo cis-[Ru(bpy)2(NO2)2] de acordo com 

GODWIN and MEYER (1971). Rendimento de 79,5%. 

 

4.1.1.3 cis-[Ru(bpy)2(NO2)(NO)](PF6)2 (GODWIN; MEYER, 1971) 

Suspendeu-se em 30,0 mL de metanol uma massa de 0,2300 g do complexo 

cis-[Ru(bpy)2(NO2)2].H2O. Sem aquecimento e sob agitação, gotejou-se 2,0 mL de 

HPF6 concentrado. Após 15 min, filtrou-se a solução e o sólido amarelo retido foi 

lavado com metanol e éter. O complexo foi caracterizado por espectroscopia UV-

visível e apresentou bandas em 290 nm (log ε = 4,06) e 330 nm (log ε = 3,55), em 

meio aquoso, e νNO = 1948 cm-1 o que concorda com dados da literatura (GODWIN; 

MEYER, 1971). A massa obtida foi de 0,2986 g. Rendimento de 87,0%. 
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4.1.1.4 cis-[Ru(bpy)2(L)(NO)](PF6)3 (SAUAIA et al., 2003) 

 Uma massa de 0,1500 g (1,92×10-4 mols) do complexo 

cis-[Ru(bpy)2(NO2)(NO)](PF6)2 foi dissolvida em cerca de 20,0 mL de acetona. 

Gotejou-se uma solução de 0,0130 g (1,92×10-4 mols) de azida de sódio (NaN3) 

dissolvida em 5,0 mL de metanol. Após 10 min acrescentou-se 0,5 mL do ligante, 

quando L = pic, py e acpy. Para L = pz, adicionou-se 0,2560 g previamente 

dissolvida em 5,0 mL de acetona. O balão foi coberto com papel alumínio e deixou-

se a solução sob agitação durante 17 horas. Ao término do tempo de reação, 

acrescentou-se éter em excesso e colocou-se o balão no congelador por 1 hora, 

filtrou-se e o sólido retido no filtro foi submetido à purificação. 

 

4.1.1.4.1 Purificação do complexo cis-[Ru(bpy)2(L)(NO)](PF6)3 (SAUAIA et al., 

2003) 

A purificação dos complexos, em que L é um ligante derivado piridínico, foi 

realizada através da recristalização. O sólido foi dissolvido em acetonitrila e esta 

solução, após ser filtrada para remoção de sólidos insolúveis, foi submetida à 

evaporação a vácuo até praticamente a secura. Posteriormente acrescentou-se uma 

solução aquosa (≈ 2,0 mL) contendo 0,5000 g do sal hexafluorofosfato de amônio 

(NH4PF6). Após duas horas na geladeira a solução doi submetida a filtração e o 

sólido obtido submetido a lavagem com três porções de 5 mL de éter e 

posteriormente seco a vácuo. O sólido obtido pesou: 0,0930 g quando L = 4-

acetilpiridina (rendimento de 48,3%), 0,0680 g quando L = 4-picolina (rendimento de 

36,4%), 0,0580 g quando L = piridina (rendimento de 31,5%) e 0,0820 g quando L = 

pirazina (rendimento 44,7%). 

 

4.1.2 [RuCℓ(NH3)5]Cℓ2 (ALLEN; SENOFF, 1967) 

Dissolveram-se 5,0000 g de RuCℓ3. 3H2O em 60,0 mL de água destilada em 

um balão de 500,0 mL de duas bocas. Utilizando um funil de adição, gotejou-se 

lentamente 180,0 mL de hidrazina 25% durante 2h30min e deixou-se a solução sob 

vigorosa agitação por mais 1h30min. O balão foi resfriado em um banho de gelo. 

Gotejou-se lentamente, através do funil de adição, 160,0 mL de HCℓ concentrado 

durante 1 hora aproximadamente. Retirou-se o banho de gelo e iniciou-se o 

aquecimento. Deixou-se a reação ocorrer por mais 3 horas, após o refluxo ser 
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atingido (≈ 100 °C). Desligou-se o aquecimento e após seu esfriamento, levou-se o 

balão à geladeira por 2 horas. Filtrou-se a solução e o sólido amarelo foi lavado com 

porções geladas de HCℓ 0,1 mol.L-1. Após a sua secagem sob vácuo, o sólido foi 

pesado. A massa obtida foi de 3,5400 g. Rendimento de 62,5%. 

 

4.1.3 [Ru(NH3)5pz](PF6)2 (TFOUNI; FORD, 1980) 

Em um balão de 50,0 mL, dissolveu-se 0,2000 g do complexo [RuCℓ(NH3)5]Cℓ2 

em 20,0 mL de água previamente desaerada com argônio. Foi necessário um 

brando aquecimento para a completa dissolução. Verificou-se o pH da solução e 

ajustou-se a  3,0 pelo acréscimo de HCℓ, procedendo-se a redução do composto 

com amálgama de zinco (5 pastilhas) durante 10 min. Após este tempo, adicionou-

se 0,6000 g do ligante pirazina (pz) e o balão permaneceu coberto com papel 

alumínio, em temperatura ambiente e sob agitação durante 2 horas. Em seguida 

filtrou-se o meio reacional sobre um béquer contendo uma solução aquosa (≈ 2,0 

mL) com 0,5000 g do sal NH4PF6. Após ficar 4 horas sob refrigeração, a solução foi 

filtrada. O sólido vermelho-alaranjado, retirado por filtração, foi lavado com três 

porções de 5 mL de éter. Após a sua secagem sob vácuo, o sólido foi pesado. A 

massa obtida foi de 0,3015 g. Rendimento de 86,0%. O complexo foi caracterizado 

por espectroscopia na região do UV-visível (254 = ג nm, logε = 4,02 e 472 = ג nm, 

logε = 3,03). 

 

4.1.4 cis-[RuCℓ2(DMSO)4] 

 0,5000 g de RuCℓ3.nH2O foram dissolvidos em 10,0 mL de DMSO. Refluxou-

se por 5 min (189 oC). Adicionaram-se 200,0 mL de acetona e deixou-se resfriar. 

Sólido amarelo foi obtido pelo processo de filtração. Quando necessário, o volume 

foi reduzido até surgimento de sólido. O espectro UV-visível em dimetilsufóssido 

apresentou bandas em 330 nm (log ε = 2,35), 350 nm (log ε = 2,34) e 460 nm (log ε 

= 2,09) coerente com a literatura (ALESSIO et al., 1988). Rendimento: 85,0%. 

 

4.1.5 cis-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ 

Em etanol, adicionou-se cis-[RuCℓ2(DMSO)4] em quantidade equimolar com 

relação ao ligante macrocíclico. A solução sofreu refluxo por 2 horas. Posteriormente 

adicionou-se 10 mL de HCℓ concentrado e borbulhou-se O2 por 20 min deixando em 

refluxo por mais 3 horas. A solução foi resfriada e o sólido laranja foi obtido pelo 
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processo de filtração. O espectro UV-visível em HCℓ 0,1 mol.L-1 apresentou bandas 

em 290 nm (log ε = 1,75), 340 nm (log ε = 2,15) e 410 nm (log ε = 1,66) coerente 

com a literatura (FERREIRA et al., 2005). Rendimento: 80,0%. 

 

4.1.6 cis-[Ru(cyclam)(H2O)2]
2+ 

Uma solução de 0,1000 g de cis-[RuCℓ2(macrocíclico)]Cℓ foi reduzido com 

amálgama de zinco por 20 min. O complexo cis-[Ru(macrocíclico)(H2O)2]
2+ não foi 

isolado na forma sólida, sendo apenas caracterizado por espectro UV-visível. 

 

4.1.7 trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ 

1,0000 g de RuCℓ3.nH2O foi dissolvido em 200,0 mL de etanol previamente 

desaerado. Borbulhou-se H2(g) até a solução ficar azul, o que durou 5 horas. 

Posteriormente, borbulhou-se O2 por cerca de 30 min, seguidos de borbulhamento 

de argônio por durante 30 min. 

0,9000 g de cyclam foi dissolvido em etanol previamente desaerado, e 

adicionados à solução, gota a gota, por aproximadamente 2 horas por intermédio de 

um funil de adição. A mistura reacional foi refluxada por 21 horas, resultando numa 

coloração castanha. A solução foi filtrada e possíveis impurezas sólidas foram 

retiradas. Foram adicionadas, cuidadosamente, 5,0 mL de HCℓ concentrado e a 

solução foi posta em refluxo por 1 hora e, posteriormente foi novamente filtrada, 

ainda quente, podendo já se obter parte do composto na forma sólida. 

O filtrado teve seu volume reduzido e, posteriormente repousado na geladeira 

por uma noite. Uma posterior filtração isolou mais do composto na forma 

trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ. O complexo foi caracterizado por espectroscopia na região 

do UV-visível  = 314 nm, log ε = 2,99 e ג = 356 nm,  log ε = 3,29). Rendimento: 

90,2%. 

 

4.1.8 trans-[RuCℓ(cyclam) NO](PF6)2   

Método A: 

0,1000 g de trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ foi dissolvido em 50,0 mL de água 

desaerada com o auxílio de leve aquecimento. 0,5000 g de pastilhas de amálgama 

de zinco foram adicionadas e, sob atmosfera de argônio, deixou-se reagir por 12 

horas. A solução foi filtrada para a retirada das pastilhas de zinco e eluída em coluna 

aniônica (DOWEX AG 50W-X2) uma única vez. 
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Novamente, a solução foi desaerada por 30 min e, posteriormente, borbulhou-

se óxido nítrico mantendo o balão fechado e sob forte agitação por 4 horas. O 

procedimento foi repetido mais uma vez. 

Ao final, foi adicionado 1,0000 g de NH4PF6 previamente dissolvida em 1,0 mL 

de água. A solução teve seu volume reduzido por rotoevaporação até, 

aproximadamente 4,0 mL. Posteriormente adicionou-se 10,0 mL de etanol e 

aproximadamente 100,0 mL de éter ao filtrado levando-se a mistura ao congelador. 

O complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 assim obtido, foi filtrado e seco sob 

vácuo. Rendimento de 20,0%. 

 

Método B: 

O procedimento inicial é o mesmo do método A, porém, após a eluição da 

solução na coluna aniônica, novamente desaerou-se a solução por 30 min e 

adicionou-se, de forma lenta, NaNO2 previamente dissolvido, em excesso de 10 

vezes a massa do precursor. A solução foi refluxada por 2 horas e filtrada ainda a 

quente. Posteriormente, foram adicionados 3,0 mL de HCℓ concentrado. Refluxou-se 

por mais 30 min. Após a solução esfriar a temperatura ambiente, esta foi colocada 

em repouso na geladeira por 12 horas. O volume reacional foi reduzido até ± 4,0 mL 

e posteriormente filtrado. Adicionaram-se 3 gotas de HPF6, e após resfriamento da 

solução, observou-se formação do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 na 

forma sólida, o qual foi retirado por filtração e seco sob vácuo. Rendimento de 

45,0%. 

 

Método C: 

Em um balão de duas bocas dissolveu-se 0,5000 g de RuCℓ3.nH2O em 50,0 

mL de metanol previamente desaerado. Após borbulhar argônio por 20 min e sob 

forte agitação, promoveu-se o borbulhamento de óxido nítrico gasoso por 3 vezes ao 

dia por um período de 3 dias. Após este processo, a solução tornou-se vermelha, 

característica da espécie RuCl3NO conforme ALESSIO e colaboradores (1988). 

Sendo assim reduziu-se o volume até cerca de 10,0 mL e adicionou-se 200,0 mL de 

etanol desaerado. A massa de 0,4200 g do ligante cyclam foi adicionada a esta 

solução deixando-se sob refluxo por 12 horas. Após este tempo reduziu-se o volume 

da solução até aproximadamente 10,0 mL. Ao final, adicionou-se 1,0000 g de 
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NH4PF6 previamente dissolvido em 1,0mL de água e deixou-se em repouso na 

geladeira por 4 dias. Sólido castanho claro foi obtido e filtrado. Rendimento: 70,0 %. 

O complexo foi caracterizado por espectroscopia na região do UV-visível 

 .(nm, log ε = 2,41 344 = ג nm, log ε = 3,50 e 250 = ג)

 

4.1.9 trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]Cℓ 

1,0000 g de RuCℓ3.nH2O foi dissolvido em 200,0 mL de etanol previamente 

desaerado. Borbulhou-se H2(g) até a solução ficar azul, o que durou 5 horas. 

Posteriormente borbulhou O2 por cerca de 30 min, seguidos de borbulhamento de 

argônio durante 30 min. A massa de 0,4000 g de ligante 1,4,8,12-

tetraazaciclopentadecano ([15]aneN4) foi dissolvida em etanol previamente 

desaerado, e adicionado à solução, gota a gota, por aproximadamente 2 horas. A 

mistura reacional foi refluxada por 20 horas, resultando numa coloração castanho-

alaranjada. A solução foi filtrada e possíveis impurezas sólidas foram retiradas. 

Foram adicionados, cuidadosamente, 4,0 mL de HCℓ concentrado e refluxou-se a 

solução por 1h30 min. A solução, ainda quente, foi filtrada, podendo já obter o 

composto na forma sólida. 

O filtrado teve seu volume reduzido e, posteriormente colocado em repouso 

na geladeira por 1 noite. Numa posterior filtração, isolou-se o composto 

trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 na forma sólida. O complexo foi caracterizado por 

espectroscopia na região do UV-visível (314 = ג nm, log ε = 3,19 e ג= 356 nm, 

log ε = 3,33). Rendimento: 73,2%. 

 

4.1.10 trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 

Método A: 

A uma massa de 0,1500 g de trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6, previamente 

dissolvida em 20,0 mL de água, foram adicionados 0,5010 g de pastilhas de 

amálgama de zinco e a mistura reacional mantida sob atmosfera de argônio. Após 1 

h de reação filtrou-se a solução a qual foi eluída em uma coluna contendo resina 

aniônica DOWEX AG 50W-X2. O procedimento de eluição em coluna foi realizado 

somente uma vez para remover o cloreto livre. Óxido nítrico foi borbulhado na 

solução durante 30 min e a reação permaneceu sob agitação por 3 h. Esta operação 

foi repetida três vezes. O volume da solução foi reduzido em um rotoevaporador (até 

10,0 mL) e uma solução contendo 1,0000 g de NH4PF6 (1,0 mL) foi adicionada 
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precipitando o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2. O sólido alaranjado foi 

coletado por filtração, lavado com éter e secado a vácuo. O complexo foi 

caracterizado por espectroscopia na região do UV-visível Rendimento: 23,0 %. 

 

Método B: 

Foi dissolvido 0,3000 g de trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 em 90,0 mL de água a 

75,0 oC. Após a dissolução do sólido, o balão foi retirado do aquecimento e foram 

adicionadas 5 pastilhas de zinco amalgamado, sob borbulhamento de argônio, 

durante 1 h. A solução foi filtrada para a retirada das pastilhas de zinco, aquecida 

sob refluxo e adicionado 0,4000 g de NaNO2 dissolvido em pequena quantidade de 

água. O refluxo foi mantido por 60 min, foram adicionados, lentamente, 5,0 mL de 

HCℓ concentrado e o refluxo mantido por mais 30 min. O volume da solução foi 

reduzido por rotoevaporação e, em seguida, foram adicionados 50,0 mL de etanol. A 

solução foi mantida em geladeira e o sólido formado foi filtrado e lavado com 5,0 mL 

de éter. Rendimento 60,0%. 

 

Método C: 

Em um balão de duas bocas dissolveu-se 0,5000 g de RuCℓ3.nH2O em 50 mL 

de metanol previamente desaerado. Após borbulhar argônio por 20 min, promoveu-

se o borbulhamento de óxido nítrico gasoso, sob forte agitação, 3 vezes ao dia por 

um período de 3 dias. Reduziu-se o volume ao máximo e adicionou-se 200 mL de 

etanol desaerado. A massa de 0,4200 g do ligante ([15]aneN4) foi adicionada à 

solução e realizou-se refluxo por 12 horas. Reduziu-se o volume até 

aproximadamente 10,0 mL. Ao final, adicionou-se 1,0000 g de NH4PF6, previamente 

dissolvido em 1,0 mL de água, e deixou-se na geladeira por 4 dias. O sólido 

castanho claro obtido foi filtrado. Rendimento: 78,0 %. 

O complexo foi caracterizado por espectroscopia na região do UV-visível 

 .(nm, log ε = 2,38 352 = ג nm, log ε = 3,64 e 268 =ג )

 

4.1.11 trans-[RuBr2(cyclam)]Br 

A princípio, a síntese do complexo trans-[RuBr2(cyclam)]Br foi efetuada 

baseando-se no trabalho publicado por Poon (1989). Porém, mesmo após 

sucessivas tentativas, não foi possível a sua utilização uma vez que o complexo 

desejado não era formado. Sendo assim, elaborou-se uma nova rota sintética. 
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0,3000 g de trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ foi dissolvido em 30,0 mL de água com 

auxílio de leve aquecimento. Adicionou-se posteriormente a esta solução, cerca de 

0,5000 g de pastilhas de amálgama de zinco e o processo de redução foi realizado 

por 1 hora sob atmosfera de argônio. A solução foi filtrada e o filtrado foi eluído 

numa coluna de resina aniônica até o esgotamento de íons cloreto do composto, o 

que foi determinado com a adição de AgBF4 no eluato para formação de AgCℓ. O 

esgotamento foi observado após quatro passagens da solução do complexo pela 

coluna. 

Posteriormente, pastilhas de amálgama de zinco foram adicionadas e a 

solução foi mantida sob borbulhamento de argônio por 15 min. Retirarou-se as 

amálgamas por filtração após 30 min. 1,0 mL de HBr foi adicionado e a solução foi 

refluxada por 1 hora. Após esfriar naturalmente, a solução foi levada à geladeira por 

12 horas. Um sólido escuro foi separado por filtração e este foi aparentemente 

insolúvel em meio aquoso. O filtrado teve volume reduzido até aproximadamente 5,0 

mL e a ele foram adicionados 20,0 mL de etanol e 100,0 mL de éter. A solução foi 

então levada à geladeira. Após 12 horas o sólido formado foi filtrado e seco sob 

vácuo. O complexo trans-[RuBr2(cyclam)]Br foi caracterizado por espectroscopia UV-

visível e comparado com a literatura (WALKER, 1981) (355 = ג nm,  log ε = 2,69 e ג = 

430 nm,  log ε = 3,53). Rendimento: 23,7%. 

 

4.1.12 trans-[RuCℓ(cyclam)pz]Cℓ (SILVA; TFOUNI, 1992) 

0,1000 g de trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ foi dissolvido em 10,0 mL de água e 

submetido a redução por pastilhas de amálgama de zinco por 10 min. Adicionou-se 

0,2000 g de pirazina (excesso de 10 vezes) e deixou-se a solução reagir por 12 

horas sob borbulhamento de argônio. 

A mistura reacional foi filtrada sob uma solução de 0,5000 g NH4PF6 

dissolvida em 1 mL de água desaerada. Reduziu-se o volume sob vácuo. A solução 

foi filtrada. O filtrado foi seco sob vácuo em baixa temperatura. Após nova filtração, o 

complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]Cℓ foi isolado na forma sólida. Rendimento: 32,0%. 

 

4.1.13 [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3   

Método A: 

0,1000 g de trans-[Ru(cyclam)Cℓ2]Cℓ foi dissolvido em um mínimo de água, 

com auxílio de leve aquecimento e sob atmosfera de argônio. Pastilhas de 
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amálgama de zinco foram adicionadas. Após 30 min foi acrescentado 

[Ru(NH3)5pz](PF6)2 em excesso de 10% em relação ao precursor, sob leve 

aquecimento, agitação vigorosa e borbulhamento de argônio por 12 horas. Em 

seguida, a solução, de coloração vinho, foi filtrada sobre solução de NH4PF6, 

previamente dissolvido em 1 mL de água. Após resfriamento, filtrou-se a solução e o 

provável complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 foi isolado na forma sólida. 

Rendimento: 10,0%. 

 

Método B: 

0,0980 g de trans-[RuCℓ(cyclam)pz]PF6 e 0,0890 g de [Ru(NH3)5Cℓ]Cℓ foram 

dissolvidos em 30,0 mL de água e mantidos sob atmosfera de argônio, agitação 

rigorosa e leve aquecimento. Após 8 horas, a solução foi filtrada sobre solução de 

NH4PF6, previamente dissolvido em 1 mL de água. Após resfriamento, a solução foi 

filtrada novamente e o provável complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 foi 

isolado na forma sólida. Rendimento: 23,0%. 

 

4.1.14 [RuBr(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 

Quantidades equimolares de trans-[RuBr2(cyclam)]Br (0,0980 g) e 

[Ru(NH3)5pz]PF6 (0,0890 g) foram dissolvidas em 20,0 mL de água desaerada. 

Adicionou-se 0,5000 g de amálgama de zinco a esta mistura reacional e deixou-se 

reagir por 12 horas, filtrando-se logo a seguir. Ao filtrado, borbulhou-se argônio por 

20 min e adicionou-se 1,0 mL de HBr. 

Uma nova adição de amálgama de zinco à solução foi realizada, mantendo-se 

a temperatura em 50,0 oC e rigorosa agitação por 8 horas. A solução foi filtrada sob 

0,500 g de HPF6 e resfriada por 12 horas. Em seguida, 30 mL de etanol e 100 mL de 

éter foram adicionados e a solução resfriada em geladeira por 2 horas. A solução foi 

filtrada obtendo-se o provável complexo [RuBr(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3. O 

espectro UV-visível apresentou bandas em ג= 268 nm e ε= 516 nm. Rendimento: 

34,0%. 

 

4.1.15 [RuNO(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)5 

0,0500 g do complexo [RuBr(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 foram dissolvidos em 

um mínimo de água desaerada e sofreram redução, durante 30 min, por adição de 

pastilhas de amálgama de zinco. Filtrou-se a solução para remoção das amálgamas. 
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Borbulhou-se NO duas vezes conforme o procedimento descrito no item 3.11. A 

coloração da solução, após adição de NO, era amarelo claro. Uma vez que a massa 

do precursor foi muito pequena obteve-se pouco composto na forma sólida, porém 

foi realizado acompanhamento espectral da mistura reacional. Rendimento menor 

que 5,0%. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No projeto de doutoramento incialmente proposto, sugerimos a síntese de um 

complexo binuclear, [RuIINO(MAC)pzRuII(NH3)5]
5+, o qual poderia promover a 

geração de óxido nítrico quando submetido ao processo de irradiação na região do 

visível. Após sucessivas tentativas, por diferentes rotas sintéticas, foi possível 

observar a formação deste composto binuclear pela técnica de espectrometria UV-

visível. No entanto, diferentemente do esperado, constatou-se que este complexo 

não apresentara banda espectral na região do visível. Sendo assim, o complexo 

binuclear proposto não apresentou características que pudessem justificar a 

continuidade dos estudos, uma vez que o objetivo inicial seria a construção de um 

novo sistema liberador de NO com banda de absorção de alta intensidade na região 

do visível. 

Visando suprir tal deficiência, propusemos um sistema inovador baseado na 

formação de supramoléculas envolvendo os complexos nitrosilos de rutênio 

trans- [RuCℓ(MAC)NO]2+ e fotossensibilizador, [Ru(NH3)5pz]2+. Com base nos 

processos de interação intermolecular e de transferências eletrônica/energia 

fotoinduzida, estes poderiam ser capazes de gerar NO quando submetidos à 

irradiação na região do visível. Resultados fotoquímicos sugeriram que o NO foi 

gerado em meio aeróbico e anaeróbico.  Estudos sobre a formação de espécies 

reativas de óxido nítrico também foram conduzidos. Posteriormente, analisou-se a 

atividade vasodilatadora e o mecanismo de ação do NO gerado, por este sistema, 

em musculatura de aorta de rato previamente contraída com cloreto de potássio 

(KCℓ).  Numa etapa posterior, o sistema proposto foi incorporado em diferentes 

sistemas de liberação de fármacos. As propriedades químicas, fotoquímicas e 

farmacológicas destas formulações propostas também foram analisadas. 

Por fim, avaliou-se a atividade citotóxica do sistema proposto em comparação 

a outros complexos nitrosilos de rutênio, de diferentes características, sintetizados 

em nosso laboratório. 

Para fins didáticos o item Resultados e Discussão foi dividido em três partes: 

1. Obtenção do complexo binuclear proposto; 

2. Geração de NO sob irradiação na região do visível; e 

3. Avaliação da atividade anti-tumoral dos complexos nitrosilos de rutênio. 
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PPaarrttee  11  

 

5.1 Obtenção do complexo binuclear proposto 

A proposição da espécie [RuNO(MAC)pzRu(NH3)5pz]5+ como precursora de 

NO deveu-se principalmente  pelos resultados descritos por Sauaia e colaboradores 

(2005) para complexos do tipo [Ru(bpy)2NOpzRu(NH3)5L]5+. Esta espécie, quando 

irradiada na região de 500 nm, propicia a formação de NO por transferência 

eletrônica fotoinduzida, porém possui baixa estabilidade em pH fisiológico. Este fato 

nos conduziu a pensar que o complexo macrocíclico binuclear 

[RuNO(MAC)pzRu(NH3)5pz]5+ seria uma boa alternativa para os experimentos 

biológicos. A razão disto vem da estabilidade da espécie trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ em 

pH fisiológico, onde MAC representa os ligantes cyclam (SILVA; TFOUNI, 1992) ou 

[15]aneN4 (OLIVEIRA et al., 2003). 

 

5.1.1 Obtenção dos fragmentos mononucleares de rutênio 

Visando a obtenção do complexo binuclear inicialmente desejado, 

[RuNO(MAC)pzRu(NH3)5pz]5+, sintetizou-se o complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]PF6. 

 

5.1.1.1 Caracterização por espectroscopia na região do UV-visível 

O complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ apresenta em sua estrutura molecular o 

íon metálico Ru(II) coordenado ao ligante insaturado pirazina. Semelhante a outras 

espécies do tipo trans-RuCℓ(cyclam)L]+ (L = 4-pic, piridina ou 4-acetilpiridina) (SILVA 

et al; 1992) o complexo com L = pirazina deveria apresentar bandas na região do 

ultravioleta e visível. A banda na região do UV é característica de transição do tipo 

π-π*, enquanto que a banda na região do visível é característica de transferência de 

carga metal-ligante (TCML). Como pode ser observado na Figura 10, o espectro do 

complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ apresenta bandas em 262 e 452 nm. O sítio 

nitrogenado livre do ligante pirazina (Figura 11) pode ser protonado, promovendo 

alterações espectroscópicas (Figura 12). Este fato já foi descrito na literatura para 

espécies contendo a ligação RuII-pz (BENTO; TFOUNI, 1988). 
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Figura 10. Espectro qualitativo, na região do UV-visível, do composto 
trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ em meio aquoso 

 

 

Figura 11. Estrutura molecular do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]2+ 
 

 

Figura 12. Espectros de absorção na região do UV-visível do composto 
trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ em pH’s: preto – pH = 6,5; vermelho – pH = 
4,5; verde – pH = 3,0; azul – pH = 2,0 
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Baseado no deslocamento batocrômico observado (Figura 12), pode-se 

calcular o pKa do sistema. Através de tratamentos matemáticos descritos por 

CLARKE e FORD (1970) e TAUBE et al. (1968), pôde-se obter o perfil do complexo, 

apresentado na Figura 13. O ponto de intersecção com o eixo X é referente ao valor 

de pKa. 

 

 

Figura 13. Determinação do valor de pKa do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ 
 

O valor obtido para o pKa do composto trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ foi de 1,26. 

Estes dados espectroscópicos serviram de base na utilização do complexo 

macrocíclico como precursor da espécie [RuNO(MAC)pzRu(NH3)5pz]5+, haja visto 

que o deslocamento batocrômico do espectro da espécie trans-[RuCℓ(cyclam)pz]+ 

deveria ser observado quando da formação do complexo binuclear. 

Tendo-se todos os complexos mononucleares devidamente sintetizados e 

caracterizados, iniciaram-se as várias tentativas de obtenção dos compostos 

binucleares. 

 

5.1.1.2 Síntese do complexo binuclear [RuNO(cyclam)pzRu(NH3)5]
5+ 

O uso do ligante ponte pirazina para conectar dois fragmentos de complexos 

de rutênio (ex: RuA L5-pz-RuBL5) é descrito na literatura desde os primeiros trabalhos 

conduzidos por Creutz e Taube (1973). Geralmente, trata-se de uma espécie 

estável, que promove bom acoplamento eletrônico entre os íons metálicos RuA e 

RuB. Isto serviu de base para propor o complexo [RuNO(MAC)pzRu(NH3)5pz]5+ como 

espécie precursora de NO. 
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Um dos procedimentos sintéticos utilizados envolveu o complexo 

[Ru(NH3)5pz]2+, sintetizado conforme descrito por Bento e Tfouni (1988), e a espécie 

macrocíclica trans-[RuCℓ2(cyclam)]+. A redução do complexo macrocíclico e posterior 

adição de [Ru(NH3)5pz]2+ propiciaria a formação de [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5]
3+. 

Embora algum sucesso tenha sido observado, o rendimento final foi pequeno. Uma 

das razões pode estar relacionada ao impedimento estéreo por parte do ligante 

macrocíclico, o que dificultaria a formação da espécie binuclear em maior 

quantidade. Esta possibilidade pode ser melhor respaldada comparando-se à 

síntese de complexos do tipo trans-[RuCℓ(cyclam)L]+ (L = py-X) (SILVA; TFOUNI, 

1992) com [Ru(NH3)5L]2+ (BENTO; TFOUNI, 1988). Claramente se observa que o 

composto pentaamin(piridina-X)rutênio(II) é mais facilmente obtido que o similar 

complexo macrocíclico. Isto foi atribuído ao impedimento estéreo do ligante 

macrocíclico sobre o ligante py-X (SILVA; TFOUNI, 1992). A mesma razão pode ser 

aventada como explicação para o baixo rendimento do complexo 

[RuCℓ(MAC)pzRu(NH3)5pz](PF6)3
 a partir de [Ru(NH3)5pz]2+ e trans-[RuCℓ2(cyclam)]+. 

Isto nos levou a considerar a obtenção do complexo a partir de outro precursor - 

trans-[RuCℓ(cyclam)pz]2+. 

A síntese de trans-[RuCℓ(cyclam)pz]2+ teve como precursor o complexo 

trans-dicloro(cyclam)rutênio(II). A espécie precursora labiliza um dos ligantes 

cloretos quando submetida à redução com amálgama de zinco, originando o 

complexo trans-[RuCℓ(cyclam)(H2O)]2+ (WALKER, 1981). Ao complexo pirazínico 

assim obtido adicionou-se o fragmento [Ru(NH3)5(H2O)]2+ em quantidade equimolar 

e na ausência de luz. A espécie [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5]
2+ foi  gerada com 

rendimento final razoavelmente maior quando comparado ao primeiro método 

utilizado. 

Com o complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 na forma sólida pôde-se 

avaliar o seu comportamento espectroscópico (Figura 14) e cromatográfico (Figura 

15). 

 



 
 

69

 

0 .0

0 .2

0 .4

2 00 3 0 0 4 0 0 5 00 6 0 0 7 0 0

com p rim e n to  d e  o n d a (nm )

A
bs

or
bâ

nc
ia

 

 
Figura 14. Espectro qualitativo de absorção do complexo 

[RuCℓ(cyclam)(pz)Ru(NH3)5]
2+, em meio reacional 

 

O complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3 apresentou duas bandas na 

região do visível, cuja provável natureza deva ser de transferência de carga metal-

ligante entre os centros metálicos e o ligante pirazina (dπ(RuII) → π*(pz)). 

A pureza do complexo binuclear foi avaliada por HPLC. A fase móvel utilizada 

foi tampão trifluoroacético 0,1% : MeOH (75:25) sob um fluxo de 1,0 mL/min e 256=ג 

nm. O cromatograma (Figura 15) apresenta apenas um pico no tempo de retenção 

de 2,52 min o que demonstra que, para o comprimento de onda selecionado (256 

nm), foi observado somente um complexo. 
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Figura 15. Cromatograma referente ao complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)4 
 

Após a obtenção do complexo [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH)5]
3+, tentou-se remover 

o ligante cloreto da esfera de coordenação do mesmo. No entanto, devido à inércia 

observada, este complexo binuclear se mostrou impróprio para a continuação dos 
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estudos. WALKER e TAUBE (1981) observaram que o cloreto realiza ligação 

hidrogeniônica intramolecular com o ligante macrocíclico, em espécie mononuclear 

do tipo trans-[RuCℓ2(cyclam)]+. Considerando-se a ocorrência dessa propriedade no 

complexo macrocíclico [RuCℓ(cyclam)pzRu(NH)5]
3+, é coerente inferir que ocorre o 

mesmo efeito que o da espécie mononuclear. De fato, no complexo 

trans-[RuCℓ(cyclam)(py-X)]+ (Figura 16) (SILVA, 1992), as ligações de hidrogênio 

com o ligante cloreto foram evidenciadas. A interação Cℓ----H(N-MAC) é de 2,71 Å e, 

portanto da mesma ordem de ligação química envolvendo o hidrogênio em ácidos, 

que é de 3,03 Å. Certamente deve ser a razão principal para a não obtenção do 

complexo [RuNO(cyclam)pzRu(NH)5]
5+ pela rota sintética até então utilizada. 

Baseado nisto, utilizou-se como estratégia de síntese da espécie 

[RuNO(cyclam)pzRu(NH)5]
5+ o precursor trans-[RuBr2(cyclam)]Br. O ligante brometo 

é maior que o cloreto e deve propiciar interações hidrogenionicas mais fracas 

(SILVA et al., 1996). 

 

 

 
Figura 16. Estrutura espacial do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)(4-acpy)](BF4) 

obtida por raios-x (SILVA et al, 1992) 
 

Primeiramente, seguiu-se a rota sintética proposta por POON (1980) para a 

obtenção do complexo trans-[RuBr2(cyclam)]+. Porém, após sucessivas tentativas, 

não foi possível a obtenção do complexo. Elaborou-se uma nova rota sintética 
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utilizando cis- [RuCℓ2(cyclam)]Cℓ como precursor. Para isso, retiraram-se os dois 

ligantes cloretos através de sucessivas reduções com amálgama de zinco e eluições 

em coluna aniônica. 

Uma posterior adição de HBr desaerado à solução contendo agora 

trans-[Ru(cyclam)(H2O)2]
2+,  promoveu a formação da espécie trans-[RuBr2(cyclam)]+ 

(Figura 17). Analisou-se a solução por espectro UV-visível e observou-se coerência 

com as bandas apresentadas por WALKER (1981) e POON & CHEN (1980) 

referentes às transições do complexo dibromo(1,4,8,11 tetraazaciclotetradecano) 

rutênio(III). 

 

Figura 17. Espectro qualitativo de absorção do complexo trans-[RuBr2(cyclam)]+, 
em meio HBr 0,1 mol.L-1 

 

A tentativa de síntese do complexo binuclear foi feita através da adição de 

[Ru(NH3)5pz]2+ a uma solução contendo trans-[RuBr2(cyclam)]+, sob atmosfera de 

argônio e na presença de Zn/Hg. Através de acompanhamento espectroscópio 

pôde-se observar que não houve reação. Suspeitando-se que a cinética da reação 

seja lenta, promoveu-se leve aquecimento (55 oC) por 8 horas. Foi então possível 

observar variação de cor condizente com a variação do comportamento 

espectroscópico desta solução (Figura 18). Por fim, o volume reacional foi reduzido 

e obteve-se um sólido que foi atribuído como [RuBr(cyclam)(pz)Ru(NH3)5](PF6)3. 
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Figura 18. Espectros de absorção na região do UV-visível realizados no decorrer da 

síntese do complexo [RuBr(cyclam)pzRu(NH3)5](PF6)3, da primeira 
hora (verde) à última hora (azul), em meio reacional 

 

A existência de apenas uma banda bem definida na região do visível, nos leva 

a crer que o complexo se encontra no estado [RuBr(cyclam)pzRu(NH3)5]
3+, em que 

os dois centros metálicos se encontram no mesmo estado de oxidação. A banda em 

556 nm refere-se à transição do tipo dπ(RuII) →π*(pz-X) e a banda em 268 nm foi 

atribuída à transição intra-ligante da pirazina. 

Não foi possível determinar se o complexo binuclear continha uma molécula 

de água ou de bromo em sua esfera de coordenação. Mesmo assim, garantiu-se o 

estado reduzido dos centros metálicos com auxílio de amálgama de zinco e 

borbulhamento de argônio. Após a remoção da pastilha de amálgama de zinco por 

filtração, borbulhou-se NO gasoso deixando-se reagir por 5 horas. Repetiu-se esse 

procedimento por duas vezes. Tentativas de se isolar o complexo 

[Ru(cyclam)NOpzRu(NH3)5]
5+ no estado sólido foram infrutíferas. Aparentemente, 

esta espécie não era estável. Além deste fator, o espectro mostrou uma banda no 

visível muito menos intensa do que o esperado (dado não apresentado). Assim, não 

pudemos nos assegurar de que a rota utilizada foi eficiente. 

Devido as dificuldades em se obter o complexo binuclear desejado, 

aparentemente relacionadas à inércia do ligante coordenado ao íon metálico rutênio 

(II) no complexo trans-[RuL(MAC)X]n+, partiu-se de um precursor mais reativo. 

Considerando-se que o efeito relativo à transferência eletrônica fotoinduzida, 

desejado no desenvolvimento deste trabalho, também pode ocorrer em sistemas 

“cis”, conforme observado nos trabalhos do grupo (SAUAIA et al., 2006; SAUAIA et 
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al., 2005; SAUAIA et al., 2003 a,b,c; TOGNIOLO et al., 2001), e levando-se em conta 

a relativa labilidade dos ligantes cloretos em cis-[RuCℓ2(MAC)]+ (FERREIRA et al., 

2004), avaliamos a obtenção do complexo binuclear a partir do complexo 

macrocíclico cis-dicloro(1,4,8,11-tetraazociclotetradecano)rutênio(II). 

Desta forma, aparentemente seria mais fácil a coordenação do fragmento 

{[Ru(NH3)5pz]2+} à espécie cis-[Ru(H2O)2(MAC)]2+ (FERREIRA et al., 2004). Para 

tanto, obteve-se o complexo cis-[RuCℓ2(DMSO)4]
+ já descrito na literatura (ALESSIO 

et al., 1988). A este complexo, adicionou-se o ligante macrocíclico desejado (cyclam 

ou ([15]aneN4)). Uma vez incorporado o ligante na esfera de coordenação, sob 

conformação cis, o complexo sofreu processo de redução por 20 min com amálgama 

de zinco. 

Considerando a ocorrência de formação do complexo cis-[Ru(H2O)2(MAC)]2+ 

adicionou-se o complexo pirazínico, [Ru(NH3)5pz]2+, na proporção 1,5:1,0 deixando-

se reagir por 2 horas a 40,0 ºC sob rigorosa agitação. A síntese foi acompanhada 

por espectroscopia UV-visível (Figura 19). 
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Figura 19. Acompanhamento espectral (qualitativo) da síntese do complexo 

[Ru(NH3)5pzRu(cyclam)(H2O)](PF6)4, em meio reacional. O complexo 
cis-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ, em preto; cis-[Ru(H2O)2(cyclam)]2+, em 
vermelho; logo após a adição de [Ru(NH3)5pz]2+, em verde; e após 2 
horas de reação, [Ru(NH3)5pzRu(cyclam)(H2O)]4+, em azul 

 

Inicialmente, pode-se observar que o complexo cis-[RuCℓ2(cyclam)]+, que 

possuía três bandas na região do UV, ao ser reduzido sofreu o processo de 
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bis-aquação formando o complexo cis-[Ru(H2O)2(MAC)]2+, o qual possui apenas uma 

banda na região de 350 nm. A esta solução, foi adicionado o complexo 

[Ru(NH3)5pz]2+, que apresenta uma banda característica com absortividade máxima 

em 480 nm. Após 2 horas de reação, pode-se observar a formação de uma nova 

banda na região de 560 nm. 

Ao final, adicionou-se excesso de NH4PF6 obtendo-se o complexo 

[Ru(H2O)(MAC)pzRu(NH3)5](PF6)4.  

O deslocamento batocrômico da banda referente à TCML, dπ(M)→pπ*(L), se 

deve ao fato do ligante pirazínico se comportar como se estivesse protonado, como 

descrito por FORD et al. (1969) e BENTO & TFOUNI (1988), ou seja, em valores 

baixos de pH, o espectro do complexo [Ru(NH3)5pzH]3+ apresenta banda na região 

de 530 nm. Ao se considerar que o efeito da coordenação de um metal “M” em 

[Ru(NH3)5pzM]n+ seria semelhante ao de protonação, pode-se inferir que a síntese 

da espécie [Ru(H2O)(MAC)pzRu(NH3)5](PF6)4ocorreu. 

Obtido o binuclear na forma de aquo, acrescentou-se NaNO2 em excesso 

deixando-se reagir por 2 horas a 80,0 oC. A solução tornou-se vermelho-escuro, o 

que provavelmente se refere à formação do complexo [Ru(NO2)(MAC)pzRu(NH3)5]
3+. 

Considerando-se que o ligante nitro se converte em nitrosil pela adição de ácido, 

acrescentamos HPF6 à solução reacional. A coloração da solução reacional 

imediatamente alterou-se para amarelo-ouro. A fim de provar que a mudança de 

coloração foi promovida pela presença do ligante nitrosil, basificou-se a solução, o 

que fez com que ela voltasse a apresentar a coloração vermelho-escuro. Todas 

estas etapas foram acompanhadas por espectroscopia de absorção na região do 

UV-visível (Figura 20). 
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Figura 20. Espectros qualitativos de absorção na região do UV-visível, em meio 
aquoso, dos complexos [Ru(NO2)(cyclam)pzRu(NH3)5]

3+, em preto; após 
a adição de ácido, [RuNO(cyclam)pzRu(NH3)5]

5+, em vermelho; e após 
subseqüente adição de base, em verde 

 

O Esquema 9 resume a rota sintética descrita acima. 

 

Esquema 9: Rota sintética utilizada para a obtenção do complex 

[RuNO(MAC)pzRu(NH3)5](PF6)5 

 

[Ru(NH3)5Cl]Cl

NaNO2

pH=3,0

+e
-

pirazina

[[Ru(NH3)5pz](PF6)2

cis-[RuCl2(DMSO4)]
+

cis-[Ru(Cl2)(MAC)]
+

cis-[Ru(H2O)(MAC)]
+2

MAC

Refluxo 2h

HCl/ O2 refluxo 3h

Zn/Hg

+

[(H2O)(MAC)RupzRu(NH3)5]
+4

(1,5:1,0)

[(NO2)(MAC)RupzRu(NH3)5]
+3
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Uma vez que buscávamos um complexo para ser utilizado na Terapia 

Fotodinâmica (TFD), o complexo binuclear na forma nitrosilo deixou de apresentar a 

característica primariamente desejável, ou seja, a de possuir uma banda relativa à 

transferência de carga metal-ligante (TCML) na região do visível. 

A razão pela qual ocorreu o aumento da energia da TCML, provavelmente, 

pode estar relacionada com a forte interação do ligante nitrosil com o íon Ru(II), 

deslocando os orbitais HOMO para níveis energéticos menores. 

A literatura apresenta complexo binucleares de características semelhantes, 

com ligantes piridínicos ao invés de ligante macrocíclico, que apresentam banda na 

região do visível (SAUAIA et al., 2005). Por isso, supõe-se que o efeito esteja 

relacionado ao macrociclo. 

Para suprir esta deficiência do complexo binuclear, deu-se maior ênfase ao 

estudo do processo de transferência eletrônica fotoinduzida. Este processo se 

fundamenta em promover o fotossensibilizador para o estado excitado, o qual 

transfere elétrons a um complexo nitrosilo. A captação deste elétron pelo complexo 

nitrosilo promoveria a redução do ligante nitrosil e, posteriormente, a saída do óxido 

nítrico da esfera de coordenação. Estudos fotoquímicos, eletroquímicos, 

farmacotécnicos e farmacológicos deste sistema estão apresentados na Parte 2 dos 

“Resultados e Discussão” deste trabalho. 

 

PPaarrttee  22  

 

5.2 Geração de NO sob irradiação na região do visível 

O interesse pelo desenvolvimento de novos agentes liberadores de óxido 

nítrico (NO), com possibilidade de uso em terapia clínica (THATCHER, 2005; FORD 

et al., 2005; TFOUNI et al., 2005; CLARKE, 2002;) vem aumentando 

significativamente nos últimos anos. O NO é um gás que apresenta extrema 

importância para inúmeros processos biológicos, incluindo vasodilatação (SILVA et 

al., 2007-b; LUNARDI et al., 2007; LIMA et al., 2006; BONAVENTURA et al., 2005; 

ISHIDE et al., 2005; IGNARRO, 2000) e neurotransmissão (ISHIDE et al., 2005; 

IGNARRO, 2000). 

A deficiência de NO também implica em diversos processos pato-fisiologicos, 

o que nos oferece possibilidade para o uso de uma terapia baseada em compostos 

doadores de NO. Uma possível opção é o uso de compostos de coordenação que 
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sejam termicamente estáveis em condições fisiológicas, mas que liberem NO sobre 

estímulos externos, por exemplo, através de processos eletroquímicos ou quando 

submetidos a irradiação na região do ultravioleta e visível. 

O mecanismo envolvido no processo de fotólise está associado com a 

irradiação de luz específica na banda de transferência de carga metal-ligante 

(TCML), centrada na transição RuII-NO+, ou por transferência eletrônica fotoinduzida 

(TEF) (LIMA el al., 2005; SAUAIA et al., 2005; VIDELA et al., 2005; CARLOS et al., 

2004; SAUAIA et al., 2003; WORKS et al., 2001). Este sistema de transferência de 

elétron envolve um composto que absorva luz na região do visível, que apresente 

forte característica redutora no estado excitado (SILVA et al., 2007-a), e um 

composto receptor que tenha ligante nitrosil na esfera de coordenação, o qual 

liberará NO ao sofrer redução. 

Sendo assim, propusemos um sistema doador de NO a partir de uma simples 

mistura entre um complexo sensibilizador, [Ru(NH3)5(pz)]2+, e um complexo nitrosilo 

de rutênio, trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+, onde MAC pode ser cyclam (1,4,8,11-

tetraazacyclotetradecano) ou [15]aneN4 (1,4,8,12-tetraazacyclopentadecano). 

Visando elucidar os mecanismos químicos e fotoquímicos deste sistema para 

geração de NO, sob irradiação na região do visível, fez-se necessário, 

primeiramente, estudar as características do fotosensibilizador utilizado. 

 

5.2.1 [Ru(NH3)5pz](PF6)2 

5.2.1.1 Caracterização por espectroscopia de absorção na região do UV-visível 

Espectros de absorção na região do UV-visível de complexos de rutênio, com 

ligantes insaturados coordenados, apresentam, geralmente, bandas na região do 

visível, atribuídas a transições de campo ligante e transferência de carga, e bandas 

na região do ultravioleta, atribuídas a transições internas do ligante (LEVER, 1984). 

Essas transições podem ser observadas no diagrama ilustrado na Figura 21, que foi 

adaptado de RICHTER-ADDO & LEGZDINS (1992). 
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Figura 21. Diagrama simplificado de orbitais moleculares e transições eletrônicas 
 

Transições de campo ligante são observadas entre níveis energéticos 

localizados no metal. As bandas são originadas pela quebra da degenerescência 

dos orbitais d (transições d→d) que, num campo octaédrico, podem ser designados 

por t2g e eg. 

Compostos com rutênio com ligantes insaturados são caracterizados por uma 

ligação π característica de transições de transferência de carga ou elétron do metal 

para o ligante (TCML) (FORD, et al., 1968; TFOUNI; FORD, 1980). Estas transições 

apresentam coeficiente de máxima absortividade molar (ε) da ordem de 

104 L.mol-1.cm-1 e, normalmente, localizam-se na região do visível. A ocorrência 

dessas bandas depende da existência de orbitais de simetria apropriada no metal e 

no ligante, com energias pouco diferentes e grau de recobrimento diferente de zero. 

Uma vez que os elétrons de valência do íon metálico se encontram em orbitais de 

simetria π e considerando que os orbitais desocupados dos ligantes, de menor 

energia, também possuam simetria π, a transição mais provável é, portanto, dπ(M)→ 

π*(L). 

As transições internas do ligante (IL) são semelhantes às transições 

observadas nos ligantes insaturados não coordenados. Por exemplo, os ligantes 

aromáticos 

n-heterocíclicos livres, ou não coordenados, geralmente apresentam, na região do 
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ultravioleta próximo e médio, bandas de transição eletrônica atribuídas a n→π* e 

π→π*. As transições envolvendo os elétrons livres (n) ocorrem em regiões de maior 

comprimento de onda e são relativamente fracas. As transições envolvendo os 

elétrons π são bastante intensas, sendo muito semelhante às observadas para os 

hidrocarbonetos aromáticos correspondentes. 

Todos os compostos estudados neste trabalho, do tipo [Ru(NH3)5L]2+, foram 

caracterizados pela técnica de espectroscopia de absorção na região do UV-visível. 

Estes dados foram comparados aos resultados já descritos na literatura e tomados 

como critério de pureza destas espécies. 

Um dos compostos utilizados em nosso trabalho foi [Ru(NH3)5Cℓ]Cℓ2. No 

espectro de absorção na região do UV-visível (Figura 22) deste complexo se 

observa uma banda em 328 nm (logε = 3,30), atribuída como sendo uma transição 

TCML {πp(Cℓ
-)→T2g(Ru)}. Estes dados são concordantes com a literatura (BENTO; 

TFOUNI, 1988). O cloreto de pentaaminclororutênio(III) foi utilizado como precursor 

na síntese da espécie [Ru(NH3)5(pz)]2+, fotosenssibilizador utilizado neste trabalho. 
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Figura 22. Espectro de absorção na região do UV-visível do complexo 
[Ru(NH3)5Cℓ]Cℓ2  ([complexo]= 3 x 10-4 mol.L-1), em meio de HCℓ 0,1 
mol.L-1 

 
A Figura 23 ilustra o espectro de absorção na região do UV-visível para o 

complexo [Ru(NH3)5(pz)]2+. O espectro apresenta uma banda em 256 nm (log ε = 

3,76) do tipo intraligante (ππ*), decorrente das insaturações existentes no ligante 

pirazina; e outra banda em 470 nm (log ε = 4,01) devido à transferência de carga  
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metal-ligante (TCML), atribuída à transferência eletrônica dπ(RuII) → π*(pz). Quando 

a pirazina encontra-se protonada no complexo, essa banda sofre um desvio 

batocrômico, como já foi observado por FORD e colaboradores (1968) e BENTO & 

TFOUNI (1988), com גmax em 510 nm. O efeito da protonação da pirazina 

coordenada é semelhante àquele envolvendo ligação coordenativa do tipo 

[(NH3)5Ru-pz-M]n+ (SAUAIA; SILVA, 2005) e foi usado por nós como indício da 

formação do complexo binuclear em nossos sistemas. 
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Figura 23. Espectros de absorção na região do UV-visível, em meio aquoso, para 
as espécies [Ru(NH3)5(pz)]2+ (vermelho) e [Ru(NH3)5(pzH+)]3+ (preto) 
([complexo]= 1,15 x 10-5 mol.L-1) 

 

5.2.1.2 Estudos eletroquímicos 

O comportamento eletroquímico do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ foi analisado 

utilizando a técnica de voltametria cíclica em tampão fosfato contendo 0,1 mol.L-1 de 

KCℓ, como eletrólito suporte (Figura 24). 
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Figura 24. Voltametria cíclica do complexo [Ru(NH3)5(pz)](PF6)2, em tampão fosfato 

(pH 7,4) com  0,1 mol.L-1 de KCℓ; sentido catódico (linha cheia) e 
sentido anódico (linha pontilhada) 

 
A solução de tampão fosfato claramente mostra algum efeito sobre a 

voltametria cíclica do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ no pH 7,4. Nestas condições, 

observou-se um pico reversível em 0,45 V vs EPH (eletrodo padrão de hidrogênio), 

atribuído ao processo RuIII/II por comparação com dados obtidos na literatura 

(BENTO; TFOUNI, 1988), e um segundo pico catódico em 0,80 V vs EPH, devido ao 

processo RuIV/III. A completa oxidação é acompanhada pela liberação do ligante 

pirazínico originando uma espécie que, nas condições estudadas, apresenta E1/2 = -

0.50 V vs EPH. Este novo par foi atribuído ao processo [RuCℓ(NH3)5]
3+/2+ através da 

comparação com a voltametria cíclica do complexo sintetizado e analisado, nas 

mesmas condições, por SILVA et al.(2007-a). 

A dependência dos valores de potencial com o pH foram medidos para o 

complexo [Ru(NH3)5pz]2+. Para o processo RuIII/II, o Diagrama de Pourbaix 

apresentou uma inclinação de -60 mV/pH, com pKa = 2,6, como já determinado por 

espectroscopia UV-visível (Silva et al., 2007-a). Para o processo  RuIV/III, há uma 

relação linear entre os parâmetros E1/2 e pH, com a mesma inclinação de -60mV/pH 

entre os pH’s 1.0 - 6,5 (Figura 25). 
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Figura 25. Diagrama de Pourbaix para o complexo [Ru(NH3)5(pz)]2+ 
 

Este resultado foi consistente com o processo estimado de um-elétron/um-

próton. A explicação para a dependência do segundo processo eletroquímico com o 

pH da solução tampão pode ser atribuída à oxidação acompanhada de 

desprotonação do complexo [Ru(NH3)5(pz)]3+; esse processo deve ser precedido da 

ligação do tipo hidrogeniônica entre [Ru(NH3)5(pz)]2+ e o grupamento fosfato 

(Esquema 10). 

 

 
Esquema 10: Processo eletroquímico do complexo [Ru(NH3)5(pz)]2+. Dados obtidos 

a partir das observações da voltametria cíclica do sistema  
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A dependência destes processos eletroquímicos com o tampão fosfato é 

claramente evidenciada quando se avalia a voltametria cíclica de [Ru(NH3)5(pz)]2+ 

em meio de KCℓ somente. Apenas o par de picos referente ao sistema RuIII/II de 

[Ru(NH3)5(pz)]2+ foi observado em 0,45 V vs EPH e nenhuma reação química, 

acoplada ao sistema eletroquímico, foi detectada. Isto implica dizer que a orientação 

do hidrogenofosfato com o complexo [Ru(NH3)5(pz)]2+ poderia propiciar uma “ponte” 

entre as duas espécies. Certamente, em casos como este, os processos envolvendo 

transferência de elétrons poderiam ocorrer em velocidades apreciáveis entre 

compostos intermediados por estes ligantes “ponte”. Isto constituiu base para 

nossos trabalhos envolvendo formação de supramoléculas entre a espécie 

[Ru(NH3)5(pz)]2+ e trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+. Após a caracterização eletroquímica do 

composto [Ru(NH3)5(pz)]2+, avaliou-se suas propriedades fotoquímicas, as quais 

serviriam de base na interpretação relativa à uma possível transferência eletrônica 

intramolecular e produção de NO. 

 

5.2.1.3 Estudos fotoquímicos 

As propriedades espectroscópicas e fotoquímicas de complexos 

pentaaminrutênio(II) ([Ru(NH3)5L]2+) com ligantes heterocíclicos  são investigadas 

por vários grupos de pesquisa, desde o início da década de 70 (TFOUNI et al., 2004; 

CLARKE et al., 2002; FORD et al., 2003; CLARKE et al., 1980; FORD, 1977; FORD 

et al., 1974). 

Um exemplo de espécie pentaaminrutênio(II) é o complexo [Ru(NH3)5pz]2+, 

que possui banda de transferência de carga metal-ligante (TCML) na região do 

visível, que é característica de [Ru(NH3)5(py-X)]2+, em que py-X é ligante derivado 

piridínico (TFOUNI et al., 2004; CLARKE et al., 2002; FORD et al., 2003). Outra 

característica destas espécies é o desaparecimento desta banda quando o 

complexo é oxidado para Ru(III), o que deveria ser esperado para o complexo 

[RuIII(NH3)5pz]3+. 

Ambos complexos, de Ru(III) e Ru(II), são termicamente estáveis no que 

tange a substituição dos ligantes, embora em solução aquosa e em atmosfera inerte, 

espécies [Ru(NH3)5L]2+ apresentem fotolabilidade que depende do comprimento de 

onda de irradiação (TFOUNI et al., 2004; CLARKE et al., 2002; FORD et al., 2003). 

A fotorreatividade parece depender da energia da banda de campo ligante (CL), que 

é dependente do caráter -receptor do ligante L em [Ru(NH3)5L]2+. Por exemplo, no 
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complexo [Ru(NH3)5py]2+, submetido a irradiação em גmax = 407 nm, mostra 

fotorreatividade de NH3 e piridina na ordem de 1,1 x 10-1 mol.Einstein-1 (PAVANIN et 

al., 1981). A fotolabilização observada foi postulada como sendo devido à população 

eletrônica no estado campo ligante, 3CL*, tido como estado excitado de menor 

energia (EEME) para o composto [Ru(NH3)5py]2+. No entanto, rendimento quântico 

de labilização dos ligantes NH3 e pz em [Ru(NH3)5pz]2+ foi inferior a 0,1 %, onde 

aparentemente o EEME é o 3TCML.  Desta forma, considerando a relativa inércia 

fotoquímica do composto pentaaminpirazinarutênio(II), se torna possível estudar o 

efeito ocasionado por irradiação luminosa sobre a espécie [Ru(NH3)5pz]2+, quando 

associada a outros complexos, num típico exemplo de reatividade de compostos 

binucleares. 

 

5.2.1.4 Transferência eletrônica fotoinduzida 

Embora estabelecido que o oxigênio diminua o tempo de vida do estado 

excitado da TCML de vários sensibilizadores, como o caso do [Ru(bpy3)]
2+ (GARCIA-

FRESNADILHO et al., 1996), formando espécies reativas de oxigênio (EROS), como 

oxigênio singlete (1O2) e ânion superóxido (O2
-), há uma menor consideração para a 

fotoquímica do complexo [Ru(NH3)5L]2+ com menor estado de energia de TCML em 

meios oxigenados. O único estudo quantitativo presente utiliza o complexo 

[Ru(NH3)5(NCR)]3+ (onde NCR é cátion N-metil 4-cianopiridina ) (CAETANO et al., 

1995). Este estudo mostrou que a adição de um “scavenger” em processos de 

oxidação para geração de Ru(III) é consistente com a formação do oxigênio singlete 

no processo e avaliou, também, a reatividade indireta com o precursor Ru(II). A 

análise espectroscópica do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ na presença de oxigênio, 

quando submetido a irradiação fotoquímica em 436 nm, mostrou também, a exemplo 

do complexo [Ru(NH3)5(NCR)]3+, que esta espécie apresenta foto-reatividade 

considerável (Figura 26).  
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Figura 26. Mudança espectral obtida após fotólise contínua do [Ru(NH3)5pz](PF6)2 

([complexo] = 9,8 x 10-5 mol.L-1) com irradiação em 436 nm em 
tampão fosfato pH 7,4 e ar saturado; µ = 0,11 mol.L-1, adjustada com 
KCℓ; T = 25,0 ± 0,1 °C 

 
 

Pode-se observar uma diminuição da absorbância da TCML acompanhada 

por um pequeno aumento da absorbância em ~300 nm. Este comportamento pode 

indicar tanto a saída do ligante pirazina, o que diminuiria a intesidade da banda 

TCML, como um processo de oxidação do complexo originando a espécie contendo 

Ru(III). Experimentos envolvendo a redução do produto fotoquímico levaram a 

obtenção do espectro inicial, o que, portanto, caracterizaria processo de foto-

oxidação. O rendimento quântico (ΦD) do desaparecimento da TCML foi medido 

como sendo 2,0 x 10-3 mol.Einsten-1. O mesmo procedimento foi realizado, em 

atmosfera de argônio, e observou-se um mínimo de mudança espectral, o que é 

consistente com o baixo ΦD (5,5 x 10-4 mol.Einstein-1).  

A aparente dependência de oxigênio do meio foi analisada em função da 

medida de ΦD em função da concentração de oxigênio (Figura 27). O aumento da 

concentração de oxigênio é coerente com o aumento de rendimento quântico e, 

portanto, consistente com processo de foto-oxidação. Nestas condições, não foram 

observadas reações na ausência de irradiação, o que nos leva a atribuir que a 

formação da espécie oxidada, [RuIII(NH3)5pz]3+, é devido à interação bimolecular 

entre o complexo {[Ru(NH3)5pz]2+}* e o O2. 
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Figura 27. Relação do ΦD com [O2] (inclinação = 3,8 M-1) para fotólise contínua (436 

nm) do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ em solução tampão fosfato, pH 7,4, 
oxigenada; µ = 0,11 mol.L-1; T = 25,0 ± 0,1 °C 

 
 

 5.2.1.5 Transferência de energia fotoinduzida 

Outra possibilidade de processo de interação bimolecular entre o complexo 

{[Ru(NH3)5pz]2+}* e o O2 é a transferência de energia. A geração de oxigênio singlete 

(OS) foi avaliada durante irradiação, em 532 nm, de uma solução em D2O, 

equilibrada de oxigênio (1 atm; 1,3 10-3 mol.L-1), do complexo [Ru(ND3)5pz]2+ (10-3 

mol.L-1) - Figura 28. O uso de solvente deuterado está relacionado com tempo de 

vida do 1O2. Em D2O, o tempo de vida do 1O2 é 250 ps enquanto que em H2O é 25 

ps. Deste modo, convencionou-se o trabalho de medida de tempo de vida do 1O2 em 

solvente deuterado. Como o grupamento NH3 do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ é 

suceptível à troca de hidrogênio por deutério (SILVA et al., 2007-a), a estrutura 

molecular como [Ru(ND3)5pz]2+ foi tomada como base nos experimentos de medida 

de 1O2. 
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Figura 28. Sinal do oxigênio singlete obtido durante o processo de irradiação em 
532 nm do complexo [Ru(ND3)5pz]2+. Imput –  Perfil de decaimento do 
oxigênio singlete 

 

Observou-se a luminescência característica do oxigênio singlete em 1270 nm. 

Foi então possível calcular o rendimento quântico da produção de oxigênio singlete, 

ΦOS, como sendo igual a (1 ± 0,3) x 10-2. Utilizou-se como referência a geração de 

oxigênio singlete a partir do complexo [Ru(bpy)3]
3+ (ΦOS = 2,2 x 10-1) (GARCIA-

FRESNADILLO et al., 1996). 

Outra via de consumo de oxigênio pela reação fotoquímica do complexo 

[Ru(NH3)5pz]2+ poderia ser devido a formação de ânion superóxido (O2
-), haja visto a 

possibilidade de transferência eletrônica entre o estado excitado do complexo 

pirazínico e O2. Esta avaliação foi feita através da técnica de Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (RPE) do composto 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxyl 

(TEMPO), conhecido “scavenger” de ânion superóxido (DAS; DAS, 2002; DAS; DAS, 

2000). O composto orgânico apresenta três linhas de sinais, o que é característico 

de um radical. Na presença de ânion superóxido sofre reação química que 

culminaria com decréscimo da intensidade do sinal de RPE. Esta reatividade foi 

observada quando uma solução aquosa de [Ru(NH3)5pz]2+ foi irradiada em 436 nm 

na presença de TEMPO (Figura 29). Claramente houve um decréscimo da 

intensidade do sinal do radical, o que não aconteceu quando a mistura foi deixada 

em repouso no escuro durante pelo menos 1 h. 
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Figura 29. Derivada do espectro de ressonância paramagnética eletrônica do 
reagente TEMPO na presença de [Ru(NH3)5pz]2+ antes de irradiado 
(linha cheia) e após irradiação em 480 nm (linha pontilhada) 

 

Considerando-se todas as possibilidades de reação fotoquímica entre 

[Ru(NH3)5pz]2+ e oxigênio dissolvido no meio, pode-se inferir algumas possíveis vias 

reacionais, tais como descrito nas equações abaixo. Os processos de transferência 

eletrônica no estado excitado (ket(1)) e de transferência de energia (Ken) são ditos 

como competitivos. 

hν
I*

II   +  O2
–

kn

II   +  O2
– I  +  O2

kbet

I  +  O2
–  +  2 H+ II   +  H2O2

I  +  1∆O2 II  +  O2
–

ke t(2)

kset

H2O2  +  2 I  +  2 H+  2 II  +  2 H2O
ke t(3)

I

ke t(1)[O2]

ke n[O2] I  +  1∆O2
þ

1∆O2 O2
kd

 

Onde: 

 I=[RuII(NH3)5pz]2+; II= [RuIII(NH3)5pz]3+; 
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Todas as considerações relativas ao processo fotoquímico de 

[Ru(NH3)5(pz)]2+ em meio aerado foram primordiais na discussão e explicação das 

propriedades inerentes à irradiação luminosa do sistema 

[Ru(NH3)5(pz)]2+/[RuCℓ(MAC)NO]2+. 

 

5.2.2 trans-[RuCℓ(MAC)NO](PF6)2 

Para obter os complexos macrocíclicos descritos neste trabalho foram 

utilizados precursores que geralmente possuíam cloreto como ligante coordenado. 

De uma maneira geral, a síntese destes precursores foi realizada através de refluxo 

de uma mistura do macrociclo e RuCℓ3.nH2O. A utilização de hidrogênio faz com que 

as espécies de rutênio sejam reduzidas para a forma de Ru(II), haja visto que o 

cloreto de rutênio n-hidratado apresenta resíduos de rutênio(III) e (IV). A redução do 

rutênio origina uma solução azul devido à formação da espécie (RuCℓ2)n. 

Visando obter o complexo trans-[RuCℓ2(macrociclo)]+, Ru(II) foi oxidado 

através de borbulhamento de oxigênio. A síntese do complexo trans-

[RuCℓ2(macrociclo)]+ foi idealizada por POON et al. (1980) usando refluxo em 

metanol e adição lenta do ligante macrocíclico cyclam a uma solução contendo 

K2[RuCℓ5(H2O)]. O complexo obtido neste trabalho apresentou bandas de absorção 

em 316 e 358 nm, concordando com o descrito na literatura (OLIVEIRA et al., 2003; 

SILVA; TFOUNI, 1992); portanto, ele foi inicialmente utilizado como precursor na 

obtenção do complexo nitrosilo. 

Complexos de rutênio, que apresentam o ligante NO na esfera de 

coordenação do metal, são geralmente descritos como Ru(II) e o ligante como NO+ 

(BORGES et al., 1998; WALSH et al., 1980; BOTTOMLEY, 1978). A síntese destas 

espécies pode ser obtida de três maneiras: 

a) Borbulhamento do óxido nítrico gasoso em uma solução de um precursor 

que contenha o fragmento RuII-H2O ou o RuIII-H2O (NAGAO et al., 1989; CHENEY; 

ARMOR, 1977). 

b) Adição de nitrito de sódio a uma solução ácida de um complexo que 

contenha o fragmento RuII-H2O (SAUAIA et al., 2003). 

c) Oxidação do ligante amin (NH3) coordenado ao íon metálico Ru(II). 

 

Para a obtenção do composto trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 foram realizadas 

várias tentativas de síntese partindo-se do composto trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ. 
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Porém, quando utilizou-se a técnica de borbulhamento de NO gasoso numa solução 

do precursor trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ, o rendimento obtido ao final da síntese era 

muito baixo. Buscando-se uma maneira de obter o complexo trans-

[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 com maior rendimento, optou-se por realizar a redução do 

precursor com amálgama de zinco e, posteriormente, adicionar NaNO2 em excesso. 

Com isso, forma-se uma espécie intermediária que contém (NO2
-) ao invés de NO+. 

Para a conversão do NO2
- em NO+, adicionou-se ácido concentrado, levando então, 

a formação do complexo na forma nitrosil (NO2
- + 2H+ → NO+ + H2O). O aumento do 

rendimento obtido por esta mudança na rota sintética foi considerável, porém a 

retirada do excesso de nitrito se mostrou trabalhosa. Sucessivas lavagens com 

etanol permitiram retirar este contaminante. Finalmente, a adição de HPF6 levou a 

precipitação do composto trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2. 

Devido ao rendimento ainda baixo observado ao utilizar esta rota sintética, 

propusemos determinadas modificações. Partindo-se do mesmo precursor, 

RuCℓ3.nH2O, borbulhou-se NO(g) três vezes ao dia durante três dias, formando 

assim o complexo RuCℓ3NO, cuja síntese foi previamente descrita (VON 

POELHSITZ et al., 2005). Após este período, observou-se que a coloração da 

solução ficou um vermelho característico. A esta foi adicionado o ligante 

macrocíclico lentamente, gota a gota, e submeteu-se a mistura à refluxo por 24 

horas. O complexo foi finalmente obtido na forma sólida, após adição de NH4PF6. 

Com o uso deste método, observou-se um aumento significativo no rendimento da 

síntese do trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2, agora sendo de 70,0%. 

Os valores de comprimento de onda das bandas de absorção, obtidas por 

espectroscopia na região do UV-visível, assim como o coeficiente de absortividade 

molar (ε), foram coerentes com dados publicados por OLIVEIRA e colaboradores 

(2003). 

 

5.2.2.1 Caracterização por espectroscopia na região do UV-visível 

Os espectros na região do UV-visível dos compostos trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ 

e trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 apresentados nas Figuras 30 e 31, são caracterizados 

por transições de transferência de carga do ligante para o metal (TCLM). Tais 

transições correspondem à excitação eletrônica do orbital de simetria pσ ou pπ do 

cloreto para um orbital dσ
* ou dπ

* de baixa energia do rutênio, consistindo em quatro 
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possíveis transições, pπ � dπ
*, π� dπ

*, pπ�dπ
* e pσ � dπ

*, das quais duas são mais 

facilmente observadas pela região que aparecem e pela intensidade que possuem. 

Embora de geometria trans, o espectro do complexo trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ 

e trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 apresentam similaridades com o do cis-[RuCℓ2(NH3)4]
+ 

e com o do cis-[RuCℓ2(en)2]
+ (WALKER; TAUBE, 1981). A semelhança 

espectrofotométrica dos complexos que possuem ligantes macrocíclicos com a cis-

tetraamina deve ser conseqüência da distorção ocasionada pelo ligante macrocíclico 

no eixo xy e pelos ligantes cloretos em z. WALKER; TAUBE (1981) estudaram o 

efeito da coordenação do ligante macrocíclico nas bandas observadas no espectro 

eletrônico das espécies macrocíclicas. 

De acordo com estes estudos, as interações entre os ligantes cloretos e os 

átomos de hidrogênio, provenientes da ligação N-H, comprovada por estrutura de 

raios X, provocam uma distorção no ciclo. Isso ocasiona um abaixamento da simetria 

do complexo. Este efeito propicia o desdobramento dos níveis pπ do cloreto 

produzindo duas transições permitidas por Laporte. Essas transições são 

responsáveis pelas bandas observadas em 314 nm (log ε = 2,99) e 356 nm (log ε = 

3,29), para o complexo trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ, e em 314 nm (log ε = 3,20) e 362nm 

(log ε = 2,32), para o complexo trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6. 
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Figura 30. Espectro de absorção na região do UV-visível do composto 

trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ em HCℓ 0,5 mol.L-1; [complexo]= 3,2 x 10-4 
mol.L-1, em meio aquoso 
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Figura 31. Espectro de absorção na região do UV-visível do composto 
trans-[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 em HCℓ 1,2 mol.L-1; [complexo]= 4,3 x 10-

4 mol.L-1, em meio aquoso 
 

As espécies nitrosilo foram obtidas e apresentaram os espectros mostrados 

nas Figuras 32 e 33.  O espectro de absorção na região do UV-visível do composto 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6), em meio aquoso (Figura 29), apresenta um ombro em 

240 nm com alta intensidade (ε = 3250 mol-1.cm-1.L) e uma banda em 344 nm de 

menor intensidade (ε = 260 mol-1.cm-1.L). 
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Figura 32. Espectro de absorção na região do UV-visível do composto 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2; [complexo] = 4,7 x 10 –4 mol.L-1, em 
meio aquoso 

 

De acordo com a literatura (TFOUNI et al., 2000), a banda em 240 nm é 

caracterizada como sendo de transferência de carga do ligante para o metal (TCLM) 

{πP(Cℓ) → eg(Ru)}. A banda em 344 nm é caracterizada como uma transição d-d 

permitida por spin (1A1 → 1T1). Embora os resultados descritos por TFOUNI (2000) 

sejam consistentes com o embasamento teórico, nossos experimentos fotoquímicos 

mostraram algumas divergências na natureza da banda de campo ligante. A 
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princípio, a saída de NO propiciada pela excitação eletrônica em comprimento de 

onda próximo a banda d-d sugere uma contribuição da banda de TCML {dπ(RuII)-

π*(NO+)} àquela localizada em 344 nm. 

O espectro do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)(NO)](PF6)2 é semelhante 

àquele observado para o trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 e está mostrado na Figura 

33. 
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Figura 33. Espectro de absorção na região do UV-visível do composto 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)(NO)]Cℓ2 em HCℓ 1,2 mol.L-1; [complexo] = 3,0 
x 10 –4 mol.L-1 

 

Duas bandas foram observadas, sendo uma em 268 nm  

(ε = 4420 mol-1.cm-1.L) e a outra em 352 nm (ε = 240 mol-1.cm-1.L). A atribuição 

destas bandas foi feita de maneira semelhante à do composto trans-

[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2. Sendo assim a banda em 268 nm foi atribuída como TCLM 

e a de 352 nm, uma banda do tipo campo ligante: CL (d-d) com provável 

contribuição de uma segunda banda de TCML do tipo {dπ(RuII)-π*(NO+)}. 

 

5.2.2.2 Análise elementar 

Os compostos nitrosilos estudados foram submetidos à análise elementar 

para comprovação do seu grau de pureza. Na Tabela 3 são apresentados os 

resultados obtidos na análise elementar do composto trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 

e do trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO)]Cℓ2. 
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Tabela 3 - Resultados encontrados na análise elementar dos compostos nitrosilos 

Composto % calculada %encontrada 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 

C = 18,3 

N = 10,6 

H = 3,05 

C = 18,0 

N = 10,1 

H = 2,98 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]Cℓ2 

C = 29,2 

N = 15,5 

H = 4,87 

C = 28,9 

N = 15,0 

H = 4,77 

 

O erro entre os valores calculados e os valores encontrados na análise 

elementar está dentro do erro aceitável e, portanto, pode-se considerar que os 

compostos estão puros.  

 

5.2.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho 

No estudo de complexos nitrosilos, a espectroscopia na região do 

infravermelho é muito útil para verificar a coordenação de NO+ ao íon metálico 

rutênio(II). Este ligante, quando coordenado ao rutênio, geralmente apresenta uma 

banda de intensa absorção na região de 1800 a 1970 cm-1 (SAUAIA et al., 2003; de 

LIMA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2003; FERREIRA et al., 2005; BATISTA et al., 

1997). A variação da freqüência de estiramento ν(NO) em compostos de 

coordenação depende do metal, do estado de oxidação do ligante nitrosil e da 

estereoquímica do ligante NO. 

Na Figura 34 estão representados os espectros de absorção na região do 

infravermelho, obtidos em pastilha de KBr, para o complexo 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 e para o seu precursor trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ. Para 

os dois compostos foram observadas bandas na região de 3000 cm-1, que são 

pertinentes à vibração de estiramento C-H e N-H. No entanto, para o composto 

nitrosilo foi observado uma banda em 1853 cm-1 que não existe no composto 

precursor, o que caracteriza a coordenação do óxido nítrico ao metal na forma de 

RuII - NO+. 
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Figura 34. Espectros de absorção na região do infravermelho, em pastilha de KBr, 
do complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 (preto) e do complexo 
trans-[RuCℓ2(cyclam)]Cℓ (vermelho) 

 

Na Figura 35 estão representados os espectros de absorção na região do 

infravermelho para o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)(NO)]Cℓ2 e para o complexo 

precursor trans-[RuCℓ2([15]aneN4)(PF6), em pastilha de KBr. Na região de 3500 a 

1800 cm-1 os espectros de infravermelho são semelhantes para os dois compostos. 

Porém na região abaixo de 1000 cm-1, o espectro do composto trans-

[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6, apresentou dois picos intensos atribuídos ao PF6
-. Em 1886 

cm-1 foi observado uma banda para o composto nitrosilo que indica a coordenação 

do NO+ ao rutênio. Esta banda, atribuída como estiramento ν(NO) devido a 

coordenação do ligante NO+ ao íon RuII, é consistente com a existência da mesma 

em outros complexos aminrutênio(II). A baixa energia da banda de estiramento NO+, 

em comparação a outras espécies (Tabela 4), é tomada como característica de uma 

forte retrodoação Ru(II) – NO+. Semelhante observação também pode ser feita em 

relação à espécie trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2, que apresentou banda de 

estiramento νNO em 1853 cm –1. 
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Figura 35. Espectro de absorção na região do infravermelho, em pastilha de KBr, 
dos complexos trans-[RuCℓ([15]aneN4)(NO)]Cℓ2 (preto) e trans-
[RuCℓ2([15]aneN4)]PF6 (vermelho) 

 

Tabela 4 - Energia vibracional do NO+ para complexos de rutênio 

Complexo νNO (cm-1) em KBr 

[Ru(NH3)5NO](PF6)3 
a 1913 

trans-[Ru(NH3)4(py)NO](BF4)3 
b 1930 

trans-[Ru(NH3)4(pz)NO](BF4)3 
c 1941 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]Cℓ2 1886 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO](PF6)2 1828 

(ARMOR; HOFFMAN, 1975) 

(BORGES et al., 1998) 

(FERRO, 2000) 

 

A diminuição da energia da banda νNO nos complexos macrocíclicos é 

esperada, uma vez que o ligante macrocíclico é uma amina secundária e, portanto, 

há uma maior densidade eletrônica sobre o íon metálico. Isto proporciona uma maior 
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população eletrônica dos orbitais π-antiligante do ligante nitrosil quando comparado 

aos complexos com ligantes monodentados. 

 

5.2.3 trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+/[Ru(NH3)5pz]2+ 

Nos seguintes estudos utilizou-se a mistura equimolar [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ(cyclam)NO]2+ e [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. 

 

5.2.3.1 Geração de NO 

Os sistemas contendo a mistura equimolar entre os complexos nitrosilos e o 

sensibilizador foram baseados na premissa de que ocorre uma transferência 

eletrônica fotoinduzida, como mostrado no Esquema 11. O fotossensibilizador é 

excitado por um feixe de luz de comprimento de onda específico, transfere um 

elétron para o composto nitrosil e reduz NO+ para NO0 que, por ter baixa afinidade 

com Ru(II), é liberado para solução. 

 
Esquema 11: Mecanismo de transferência eletrônica fotoinduzida utilizando 

[RuII(NH3)5pz]2+ como fotossensibilizador e trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ 
como aceptor 

 

A escolha do comprimento de onda (480 nm), a ser utilizado para irradiação 

da mistura, foi devido à banda de TCML, dπ(RuII) →π*(pz-), como única transição 

presente na  região do visível para o fotossensibilizador, conforme visto no espectro 

da Figura 33. 

Assim, a Figura 36 mostra uma curva acumulativa de NO liberado durante 

estímulo luminoso em solução desaerada da mistura [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ(cyclam)NO]2+ (1:1). 
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Figura 36. Perfil de liberação do NO durante a fotólise contínua da mistura dos 

complexos [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+ 
 

Utilizando-se um método matemático apresentado por TFOUNI e FORD 

(1980), avaliou-se que o rendimento quântico de produção de óxido nítrico (ΦNO) foi 

de (9,83 ± 0,25) x 10-4 mol.Einstein–1 para o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ e 

(4,53 ± 0,18) x 10-4 mol.Einstein–1 para o complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+. O ΦNO 

obtido por este processo de transferência eletrônica (TE), com irradiação em 480 

nm, se apresentou menor do que o obtido pelo procedimento de flash fotólise em 

355 nm. De certa forma, isto é compreensível se considerarmos que a eficiência de 

TE depende da cinética do sistema (Diagrama 1). 

 

 

Diagrama 1: Diagrama energético dos orbitais envolvidos na transferência eletrônica 
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Utilizando-se o mesmo procedimento, avaliou-se o comportamento do 

fotossensibilizador [Ru(NH3)5pz]2+ na ausência do complexo nitrosilo durante o 

processo de irradiação em 480 nm. Sob as mesmas condições, avaliou-se, o 

comportamento do complexo trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ isolado durante a irradiação. 

Em ambos os estudos não foram detectados presença de NO pelo NO-meter 

durante a irradiação luminosa. 

 

5.2.3.2 Fotólise em 480 nm com acompanhamento na variação do espectro de 

absorção na região do UV-visível 

Na Figura 37 está representada a variação espectral da aborbância na região 

do UV-visível, durante a fotólise em 480 nm, para o complexo [Ru(NH3)5pz]2+ na 

presença de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. 

 

 

Figura 37. Variação espectral da absorbância na região do UV-visível para o 
complexo [Ru(NH3)5pz](PF6)2, em solução tampão fosfato, pH 7,4, 
após irradiação em 480 nm, na presença do complexo nitrosilo. 
Tempos de irradiação: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 e 300 
s. [complexo] = 6,7 × 10-5 mol.L-1 

 

Observou-se uma diminuição na intensidade da banda de TCML para o 

espectro do [RuII(NH3)5pz]2+, como previamente observado e descrito na Figura 27. 

Neste experimento (Figura 37), a presença do complexo nitrosilo nos remete à 

possibilidade de um caminho foto-reacional, como descrito no Esquema 11. 

Segundo o Esquema 11, durante a fotólise, ocorre uma excitação do complexo 

[RuII(NH3)5pz]2+ originando  {[RuIII(NH3)5pz-]3+}*. O consumo da espécie no estado 
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fundamental faz com que ocorra uma diminuição na intensidade da banda na região 

do visível, referente à transferência de carga metal-ligante (TCML), atribuída à 

transferência eletrônica dπ(RuII) → π*(pz). 

Experimento similar foi realizado, em tampão fosfato, somente com complexo 

nitrosilo. Nenhuma variação espectroscópica foi observada quando a solução 

contendo o complexo nitrosilo foi submetida ao mesmo processo de irradiação (λ= 

480 nm). Esta observação é coerente, haja visto que o complexo nitrosilo não 

apresenta banda de absorção nessa região. 

Estes estudos mostraram que a associação entre [RuII(NH3)5pz]2+ e 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, quando a mistura é irradiada luz no comprimento de 

onda pertinente à transição TCML do fotossensibilizador, é capaz de promover a 

liberação do NO0. O mesmo foi observado quando utilizado o complexo 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+. 

O rendimento quântico (Φd) associado com o consumo do sensibilizador, 

[RuII(NH3)5pz]2+, foi medido pelo decaimento da intensidade da TCML em 472 nm. O 

valor de Φd mostrou-se dependente da concentração do complexo 

trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ (Figura 38). 
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Figura 38. Variação do Φd referente à formação da espécie [RuIII(NH3)5pz]3+ em 
relação à concentração do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ 

 
O valor máximo de Φd com trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+ foi alcançado na mistura 

equimolar dos complexos. O rendimento quântico de formação de NO, determinado 

para a mistura com o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+utilizando o sensor de 

NO, foi de (9,83 ± 0,25) x 10-4 mol.Einstein-1, similar ao observado para aquele 

obtido por espectroscopia - Φd (1,03 ± 0,11) x 10-3 mol.Einstein-1. O mesmo foi 
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observado para o complexo trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+, o qual apresentou valor 

máximo de Φd igual a (6,80 ± 0,08) x 10-4 mol.Einstein–1, valor próximo àquele obtido 

para o rendimento quântico de formação de NO, (4,53 ± 0,18) x 10-4 mol.Einstein-1. 

Esses resultados indicam que o mesmo caminho foto-reacional está envolvido na 

irradiação luminosa de [RuCl(MAC)NO]2+ na presença de [RuII(NH3)5pz]2+, em meio 

aquoso. Para elucidar o mecanismo de transferência eletrônica fotoinduzida entre os 

complexos nitrosilos e o fotosensibilizador, com geração de NO, utilizou-se diversas 

técnicas analíticas, como espectroscopia de massa, voltametria cíclica e estudos 

espectrais em picosegundos. 

 

5.2.3.3 Espectro de massas 

A Figura 39 apresenta espectro de massas ESI (electron spray ionization) - 

íon positivo do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 (massa molecular 670,5 

g/mol). Os íons de carga múltipla são gerados a partir da perda de contra – íon 

negativo. 

 

  

 

 
Figura 39. Espectro ESI/MS (A) do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 e a 

expansão do novo sinal em m/z 632,9 (B) observado na mistura dos 
complexos trans-[RuCℓ([15]ane)NO](PF6)2 e [Ru(NH3)5(pz)](PF6)2, em 
solução aquosa 

 

O espectro é dominado por dois picos intensos em m/z igual a 525,8 e 379,9, 

respectivamente. O pico em 525,8 é referente à presença do complexo 
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{trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO+](PF6)}
+ enquanto que o pico em 379,9 é devido ao 

complexo {trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO0]}+.  

Quando o espectro de massas ESI da mistura, em solução aquosa, contendo 

trans-[RuCℓ([15]ane)NO](PF6)2 e [Ru(NH3)5(pz)](PF6)2 foi obtido, observou-se um 

novo pico m/z 632,9 com uma boa intensidade (50%) (Figura 39-B). Este pico 

consiste da perda de dois hidrogênios e um cloreto formando 

{[Ru([15]aneN4)NO+](PF6)2}. Em princípio estes dados suportam a expectativa de 

formação de intermediário  binuclear, consistente por exemplo com a formação do 

complexo [(pz)Ru(NH3)5---CℓRu([15]aneN4)NO]4+.  

 

5.2.3.4 Aspectos eletroquímicos 

Tendo como base os resultados eletroquímicos obtidos para o complexo 

[Ru(NH3)5pz]2+ isolado, avaliou-se a mistura equimolar deste com o complexo 

nitrosilo trans- [RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Voltametria cíclica do complexo Ru(NH3)5(pz)](PF6)2 em 0,1 mol.L-1 de 
KCℓ (linha cheia), e em tampão fosfato na presença do complexo 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (linha pontilhada). [complexo] = 1,0 x 10-3 
mol.L-1 

 
O segundo processo de oxidação do RuII do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ (E1/2 = 

0,80 V vs EPH) – Figura 25 - desaparece em determinadas condições:  

- Primeiro: devido à adição equimolar do complexo nitrosilo (Figura 40). 

Aparentemente não há presença de processo eletroquímico RuIV/III referente a 

oxidação de [Ru(NH3)5pz]3+. De fato, na mistura [RuII(NH3)5pz]2+ e trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, observa-se dois processos eletroquímicos: um referente a 

RuIII/II (E = 0,39 V vs EPH) para a espécie [RuII(NH3)5pz]2+ e outro em -0,10 V vs 
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EPH atribuído à redução do ligante nitrosilo, conforme já descrito por OLIVEIRA 

(2004). 

- Segundo: devido à ausência de tampão fosfato, mas usando-se 0,1 mol.L-1 

de KCℓ como eletrólito suporte. Este resultado sugere que o tampão fosfato 

apresenta importante função no processo eletroquímico de [Ru(NH3)5pz]2+, o qual é 

afetado pela presença da espécie trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. 

A possibilidade mais óbvia seria de uma interação entre os fosfatos com o 

grupamento amina, por ligação do tipo hidrogeniônica. De fato, este tipo de interação 

já foi notado como um importante passo da oxidação catalítica da tirosina pelos 

complexos de rutênio (FECENKO et al., 2006). 

Para o sistema equimolar proposto ([Ru(NH3)5(pz)]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+), talvez a interação entre a espécie nitrosil com o fosfato 

permita a formação de “ponte” entre os dois complexos de rutênio (Esquema 12). 
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Esquema 12: Arranjo proposto para a mistura [Ru(NH3)5(pz)]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ em tampão fosfato pH 7,4. 
 

A formação da espécie supramolecular (Esquema 12) surge como uma 

explicação mais plausível para a transferência eletrônica fotoinduzida na mistura 

[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. A inferência de ligação de hidrogênio é 

coerente com o espectro de massas, em que uma espécie binuclear é proposta 

como um dos caminhos de fragmentação da misturas dos complexos de rutênio. 

 

5.2.3.5 Estudos no estado excitado 

Os estudos no estado excitado dos complexos foram realizados sob 

orientação e no laboratório do Prof. Dr. Peter C. Ford (University of California at 

Santa Barbara). 
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Para entender os aspectos relacionados ao estado excitado, foram feitos 

experimentos com o complexo [Ru(NH3)5pz]2+ na presença e ausência de 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. A dinâmica do estado excitado destes complexos foi 

investigada utilizando-se espectroscopia de picosegundos. Os espectros de 

absorção do estado transiente, tanto das misturas 1:1 como 1:2 dos complexos, 

foram obtidos em pH 7,4, sob atmosfera de argônio utilizando גex = 400 nm (Figura 

41). Os resultados foram comparados com o obtido para o complexo [Ru(NH3)5pz]2+ 

(SILVA et al., 2007-a), o qual apresentou tempo de vida do estado transiente como 

sendo 112 ps. 

 

 

Figura 41. Medida do tempo de vida do estado transiente após irradiação em 400 
nm. Inset: Espectro de absorção da mistura dos complexos 
[RuII(NH3)5(pz)]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ em tampão fosfato, 
pH=7,4, sob atmosfera de argônio. Concentração dos complexos de 
rutênio = 1 x 10-3 mol.L-1 para cada espécie 

 
Para ambas as soluções de mistura dos complexos, com proporção 

[Ru(NH3)5pz]2+:trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, 1:1 (1 x 10-3 mol.L-1) e 1:2 (1 x 10-3 e 2 

x 10-3 mol.L-1), os perfis espectrais foram condizentes com a diminuição da 

intensidade da banda referente a transição TCML, com λmax = 490 nm (Figura 25), o 

que diminuiu o transiente ao estado fundamental com tempo de vida de 132 ps. 

Considerando-se a possibilidade de um processo bimolecular no estado excitado, o 

aumento do tempo de vida do sistema [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, 

comparado com o do complexo [Ru(NH3)5pz]2+, já era esperado. A não dependência 

da concentração do complexo nitrosilo nos valores de tempo de vida da mistura 

indica que a nova espécie é formada instantaneamente, quando [Ru(NH3)5pz]2+ e 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ são misturados. 
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Os resultados indicaram que as mudanças espectrais são decorrentes da 

produção mono-fotônica do estado eletronicamente excitado do complexo 

[Ru(NH3)5pz]2+, seguida de uma transferência eletrônica para o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. Isto é evidenciado pela liberação do óxido nítrico. A 

forte driving force para o processo de transferência eletrônica entre os potenciais 

[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, estimado como sendo -2,13 V vs EPH 

(SILVA et al., 2007-b) e E (NO+/0)= -0,10 V vs EPH (OLIVEIRA et al., 2004), pode ser 

a base da explicação para o processo redox observado. 

Baseado nestes resultados, a via fotoquímica em solução aquosa, sob 

atmosfera de argônio, para a mistura contendo [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ é descrita como no Esquema 13: 

 

 

Esquema 13: Via fotoquímica proposta para o sistema proposto em atmosfera de 
argônio 

 

No esquema fotoquímico sugerido o complexo 

[Ru(NH3)5(pz)RuCℓ([15]aneN4)]
4+ é postulado como produto final. Pelo espectro do 

produto fotoquímico, a fotólise leva a formação de uma espécie que absorve na 

região de 550 nm. Salienta-se que o espectro eletrônico do complexo sintetizado, 

[Ru(NH3)5(pz)RuCℓ([15]aneN4)]
4+, partindo do complexo [Ru(NH3)5pz]3+ e trans-

[RuCℓ([15]aneN4)(H2O)]+, apresentou banda TCML em 550 nm, o que está de acordo 

com o foto-produto observado. 

Uma vez que a irradiação na TCML do complexo pirazínico é capaz de 

promover a formação do ânion superóxido, que possui uma forte característica 

redutora devido ao seu potencial (SAWYER; VALENTINE, 1981), além de oxigênio 

singlete, avaliou-se a influência destes EROs na formação de NO, quando a fotólise 

da mistura de complexos de rutênio foi realizada. 
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5.2.3.6 Estudos fotoquímicos em meio aerado 

Semelhante ao experimento em meio desaerado, soluções equimolares de 

complexo nitrosilo e pirazínico foram preparadas em tampão fosfato, pH 7,4, e 

deixadas sob borbulhamento de oxigênio por 30 min. Nestas condições, o meio se 

encontra saturado de O2, na ordem de 1,4 x 10-3 mol.L-1. 

A intensidade da luz emitida foi calculada através da actinometria, conforme 

metodologia já descrita. A Figura 42 refere-se ao perfil de liberação do óxido nítrico, 

em meio saturado de oxigênio, a partir da mistura contendo [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ(cyclam)NO]2+. 
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Figura 42. Perfil de liberação do NO a partir da mistura contendo 
[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+, sob irradiação em 480 nm 
em meio saturado de oxigênio 

 

Em comparação aos estudos realizados em meio desaerado, o sistema em 

meio aerado permitiu obter um maior rendimento quântico de formação de NO. O 

rendimento quântico obtido para com o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ foi de 

(2,24 ± 0,21) x 10-2 mol-1.Einsten-1. O mesmo estudo foi realizado para o complexo 

trans-[RuCℓ(cyclam)NO]2+, e o rendimento obtido foi de (2,05 ± 0,18) x 10-2  

mol-1.Einsten-1. 

Sendo assim, podemos dizer que a mistura equimolar do fotossensiblizador e 

do complexo nitrosilo pode seguir duas vias para a geração do óxido nítrico. A 

primeira via, envolvendo transferência eletrônica entre os complexos, que interagem 

(Esquema 13) na ausência de oxigênio. A segunda, envolvendo transferência 

eletrônica para o oxigênio molecular. Dessa forma, ocorreria a formação de ânion 
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superóxido, que apresenta potencial suficiente para promover redução do ligante 

nitrosilo (SILVA et al., 2007-b), resultando na liberação do NO (Esquema 14). 

 

 

Esquema 14: Mecanismo de transferência eletrônica fotoinduzida entre 
[RuII(NH3)5pz]2+ e oxigênio molecular, resultando na liberação de 
óxido nítrico. 

 

A elucidação do processo fotoquímico responsável pela geração de NO a 

partir deste sistema proposto resultou em dois artigos científicos (SILVA et al., 2007-

a; SILVA et al., 2007-b). 

Uma vez entendido o mecanismo de transferência eletrônica fotoinduzida 

avaliou-se a formação de outras espécies reativas pelo sistema proposto. 

  

5.3 Determinação das espécies reativas do óxido nítrico 

 

5.3.1 trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ 

BONAVENTURA e colaboradores (2004) mostraram que o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ libera quantidade suficiente de NO quando submetido a 

irradiação ultravioleta e na presença de agente redutor, promovendo relaxamento da 

musculatura da aorta pré-contraída com KCℓ. Sendo assim, avaliamos as diferentes 

espécies reativas geradas em ambos os casos. 

 

5.3.1.1 Detecção de NO 

 Uma solução de 1 mmol.L-1 de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, em tampão 

fosfato, pH 7,4, com 50 mmol.L-1  de DTPA (ácido dietil-triamina-pentacético) foi 

submetida a (A) irradiação na região do Ultravioleta (355nm) e (B) a redução com 

Na2S2O4 (Figura 43). Ambos os experimentos foram conduzidos na presença de 
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sensor de NO. A quantidade máxima de NO obtida foi relacionada com a corrente 

medida pelo equipamento. 

 

 
 
Figura 43. Valor máximo de corrente observado, em pA, para o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, quando submetido a irradiação na 
regiáo do UV (355nm) e na presença de forte agente redutor 
(Na2S2O4). [complexo] = 10-3 mol.L-1 

 

Observou-se uma maior geração de NO quando a amostra foi submetida ao 

processo de redução, uma vez que se trata de uma reação direta de oxi-redução. 

Visando verificar se realmente era óxido nítrico que estava sendo detectado, 

preparou-se uma solução 0,1 mol.L-1 de oxyhemoglobina - scavenger de NO 

(BONAVENTURA et al, 2004; MIRANDA et al., 2005; MIRANDA et al., 2003). Na 

amostra contendo oxyhemoglobina, não foi observado aumento da corrente, o que 

evidencia ser óxido nítrico a espécie gerada pelo sistema. 

 

5.3.1.2 Detecção de HNO/NO- 

Além da produção de NO, na reação fotoquímica e ou redutimétrica do trans-

[RuCl([15]aneN4)NO]2+, pode ocorrer também a formação da espécie nitroxil 

(HNO/NO-), originada a partir do NO. A formação de HNO/NO- foi avaliada 

utilizando-se ferricianeto de potássio, composto capaz de oxidar HNO/NO- para NO. 

Um aumento do sinal de detecção do NO pelo eletrodo na presença do ferricianeto 

de potássio é um forte indício de geração de HNO/NO-.  Sendo assim, uma solução 

de 1 mmol.L-1 de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ em tampão fosfato, pH 7,4 (6 mL), 

com 50 mmol.L-1 DTPA (acido dietilenotriamina) foi submetida a irradiação em 355 

nm  e  a redução com N2S2O4  na presença e na ausência de ferricianeto de 

potássio (Figura 44). 
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Figura 44. Máximo da corrente observada para 1 mmol.L-1 de 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ em tampão fosfato, pH 7,4 (6,0 mL), com 
50 mmol.L-1 DTPA foi na presença (verde escuro) e na ausência 
(verde claro) de [Fe(CN)6]

4-. [complexo]=10-3 mol.L-1 
 

Uma vez que não foi observado aumento do sinal da corrente quando em 

presença de ferricianeto, pode-se dizer que o complexo trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, em pH fisiológico, não libera NO- nem quando submetido a 

irradiação na região de UV, nem na presença de N2S2O4 (E1/2 = -1,13 V vs EPH). A 

diminuição da corrente pode, de fato, ser utilizada também como indício da formação 

exclusiva de NO. O potencial de redução do NO é de E1/2 = + 0,20 V vs EPH, ou 

seja, menor que aquele do processo E[Fe(CN)6]
4-/3- = + 0,80 V vs EPH, suficiente 

portanto para a redução de Fe3+. Isto justifica o consumo do NO observado. 

 

5.3.2 trans-[RuCℓ(MAC)NO]+2/[Ru(NH3)5pz]2+ 

Em trabalho publicado pelo nosso grupo (2007-b), foi mostrado que a mistura 

equimolar dos complexos [Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ(MAC)NO]2+, onde MAC pode 

ser ([15]ane) ou cyclam, é capaz de liberar NO quando submetida a irradiação na 

região do visível (480nm). 

No entanto, observou-se que o sensibilizador utilizado, [Ru(NH3)5pz]2+, 

quando submetido a mesma irradiação, promove, dentre outras vias, a transferência 

eletrônica para o oxigênio molecular gerando ânion superóxido (O2
-). Uma vez que 

este ânion pode reagir com NO gerando peroxinitrito (OONO-) o qual, em condições 

fisiológicas, pode se converter em nitrito ou nitrato (THOMAS et al., 2002; MIRANDA 
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et al., 2003), mostrou-se de interesse avaliar quais as formas de espécies reativas 

de nitrogênio foram geradas por este sistema. 

 

5.3.2.1 Detecção de NO 

 Uma solução contendo a mistura equimolar de 1 mmol.L-1 de 

[Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ foi preparada em tampão fosfato, pH 

7,4, com 50 mmol.L-1 DTPA e submetida a irradiação na região do visível. Visando 

verificar se realmente era óxido nítrico que estava sendo detectado, preparou-se 

outra mistura equimolar (mesma concentração da anterior) contendo 0,1 mol.L-1 de 

oxyhemoglobina (scavenger de NO). A comparação dos sinais observados em 

ambas as soluções esta apresentada na Figura 45. 

 

 

Figura 45. Valor máximo de corrente (pA) observado para a mistura equimolar de 1 
mmol.L-1 de [Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, quando 
submetida a irradiação na região do visível (480 nm), na presença e 
ausência de oxyhemoglobina 

 

Na solução contendo oxyhemoglobina não foi detectado aumento da corrente, 

o que evidencia ser óxido nítrico a espécie gerada pelo sistema. 

 

5.3.2.2 Detecção de HNO/NO- 

Avaliou-se se a mistura proposta, [Ru(NH3)5pz]+2/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, promove formação de HNO/NO- quando submetida ao 

processo de irradiação na região do visível (Figura 46). 
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Figura 46. Valor máximo de corrente (pA) observada para solução equimolar de 
1 mmol.L-1 de [Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  em 
tampão fosfato, pH 7,4 (6mL), com 50 mmol.L-1 DTPA, submetida a 
irradiação na região do visível (480nm) na presença e na ausência de 
[Fe(CN)6]

3- 
 

Uma vez que o valor da corrente da mistura com o ferricianeto não se mostrou 

maior que aquela da solução sem este, concluiu-se que a mistura equimolar 

[Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  não liberou HNO/NO- quando 

submetida a irradiação na região visível. 

A diminuição do valor observado é possivelmente explicada pela oxidação do 

NO gerado para NO+, pelo ferricianeto, haja vista que o eletrodo reconhece NO 

somente. 

 

5.3.2.3 Detecção de NO2
- 

Com a possível formação de ânion superóxido durante a fotólise de 

[Ru(NH3)5pz]2+, poderia ocorrer uma subsequente reação desta espécie com o óxido 

nítrico gerado. Este caminho reacional foi previamente descrito por Thomas e 

colaboradores (2002) e está relacionado no conjunto de equações (13 a 19). 
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Em nossos estudos, uma solução contendo 1 mL de [Ru(NH3)5pz]+2/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (1 mmol.L-1) foi mantida sob irradiação (480 = ג nm) durante 

2 horas.  Alíquotas de 25 µL foram retiradas, em determinados intervalos de tempo, 

e injetadas na célula de reação (Figura 9). A Figura 47 mostra a formação de NO2
- 

durante o processo de irradiação. 

 

 

Figura 47. Concentração de nitrito gerado pela solução equimolar de 1 mmol.L-1 de 
[Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ versus o tempo de 
irradiação na região do visível (480 = ג nm) 

 

Observou-se que a quantidade de nitrito gerado atinge o máximo após 1 hora, 

e mantem um platô até o final da segunda hora. Este perfil de liberação nos mostra 

que realmente o sistema proposto gera nitrito, provavelmente devido à reação 

secundária entre NO e superóxido.  
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5.3.2.4 Detecção de NO3
- 

Uma vez que ONOO- em pH fisiológico pode se converter em NO3
-, avaliou-se 

a formação desta espécie. A célula de reação foi preenchida com 5,0 mL de solução 

saturada de cloreto de vanádio dissolvido em acido acético 1 mmol.L-1. 

Primeiramente 1,0 mL de mistura equimolar do [Ru(NH3)5pz]+2/ trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ foi irradiada por 2 horas (480 = ג nm). Conforme 

procedimento anterior, aliquotas de 25 µL foram retiradas, em determinados 

intervalos de tempo, e injetadas na célula reacional (Figura 48). 

 

 

Figura 48. Concentração de nitrato gerado pela solução equimolar de 1 mmol.L-1 de 
[Ru(NH3)5pz]+2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ versus o tempo de 
irradiação na região do visível (480 = ג nm) 

 

Podemos observar que a quantidade de nitrato gerado alcança um platô após 

10 min de irradiação, permanecendo neste valor até completar 2 horas. 

Com o intuito de confirmar o mecanismo proposto, substituiu-se o 

fotosensibilizador [Ru(NH3)5pz]2+ por um conhecido gerador de ânion superóxido 

XO/hypoXO (xantina oxidase / hipoxantina oxidase). 

 

5.3.3 trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]+2/XO/hypoXO 

MIRANDA e colaboradores (2005) mostraram que a XO, na presença de um 

substrato (hypoXO), tem a habilidade de produzir ânion superóxido, O2
-. O 

mecanismo esperado é que este ânion promova redução do ligante nitrosil do 

complexo metálico, trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, ocorrendo portanto a geração de 

NO. O NO pode ainda sofrer reação com ânion superóxido e resultar na formação de 

peroxinitrito, a ser detectado por sinais de nitrato e nitrito. Estes estudos 

comprovaram a formação e ação do ânion superóxido gerado pelo complexo 
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[Ru(NH3)5pz]2+, durante o processo de irradiação na região do visível (480 = ג nm) , 

além de confirmar as vias propostas de geração de nitrato e nitrito pela mistura 

estudada. 

 

5.3.3.1 Detecção de NO 

 Uma solução 1 mmol.L-1 de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ foi preparada em 

tampão fosfato, pH 7,4, com 50 mmol.L-1 DTPA. Acrescentou-se 1 mL de solução 

contendo XO (100 mmol.L-1) e hypoXO (100 mmol.L-1), ou seja, excesso de 100 

vezes. 

A observação do sinal de NO (Figura 49) corrobora com o mecanismo 

proposto por SILVA e colaboradores (2007-a), no qual o ânion superóxido gerado é 

capaz de reduzir o ligante nitrosil do complexo metálico. 

 

 

Figura 49. Máximo da corrente observada para solução 1 mmol.L-1  de 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  em tampão fosfato, pH 7,4 (6mL), com 
50 mmol.L-1 DTPA e 100 mmol.L-1 de XO/hypoXO 

 

O mesmo experimento foi realizado na presença de oxyhemoglobina, o qual 

não apresentou variação da corrente. 

 

5.3.3.2 Detecção de NO- 

A detecção de NO- seguiu o modelo experimental proposto. A solução da 

amostra continha 1 mmol.L-1  trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+,  XO (100 mmol.L-1) e 

hypoXO (100 mmol.L-1). A Figura 50 mostra a corrente máxima observada na 

presença e na ausência de ferricianeto de potássio. 
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Figura 50. Máximo da corrente (pA) observada para solução 1 mmol.L-1  de 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  em tampão fosfato, pH 7.4 (6mL), com 
50 mmol.L-1 DTPA e 100 mmol.L-1 de XO/hypoXO na presença (preto) 
e ausência (branco) de [Fe(CN)6]

4- 
 

Este resultado mostrou que o sistema proposto não apresenta a capacidade 

de liberar HNO/NO- e, portanto, semelhante àquele descrito para 

[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+. 

 

5.3.3.4 Detecção de NO2
- 

A detecção de nitrito seguiu o modelo experimental proposto. A amostra a ser 

analisada continha trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  (1 mmol.L-1), XO (100 mmol.L-1) e 

hypoXO (100 mmol.L-1). Esta foi mantida sob vigorosa agitação e irradiada durante 2 

h. Amostras de 25 µL foram injetadas no sistema e analisadas em determinados 

intervalos de tempo. Com o intuito de avaliar possíveis interferentes, amostras de 

XO e hypoXO foram analizadas, isoladamentes, nas mesmas condições 

experimentais.. Nenhum sinal foi observado. A Figura 51 mostra o perfil de liberação 

de nitrito durante o tempo de reação.  
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Figura 51. Concentração de nitrito gerado pela solução de 1 mmol.L-1  de 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ na presença de XO/hypoXO versus o 
tempo reação 

 

O resultado obtido mostrou que o superóxido gerado pelo par XO/hypoXO 

apresentou resultado semelhante ao superóxido gerado pelo sensibilizador, quando 

irradiado, na presença de complexo nitrosilo de rutênio. 

  

5.3.3.5 Detecção de NO3
- 

Assim como o nitrito, o nitrato também pode ser gerado durante a formação 

de peroxinitrito, em pH fisiológico. A amostra contendo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+  

(1 mmol.L-1), XO (100 mmol.L-1) e hypoXO (100 mmol.L-1), semelhante à utilizada na 

detecção de nitrito, foi injetada na célula de reação (Figura 9) preenchida com 

solução 1,0 mol.L-1 de Vanádio em ácido acético 0,1 mol.L-1. 

O perfil de geração de nitrato versus o tempo de reação está demonstrado na 

Figura 52. 
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Figura 52. Concentração de nitrato gerado pela solução equimolar de 1 mmol.L-1  
de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ na presença de 100 mmol.L-1 
XO/hypoXO versus o tempo de reação 

 

O vanádio é utilizado rotineiramente como redutor de nitrato em óxido nítrico 

em ambientes com temperatura superior a 80  �C (MIRANDA, et al., 2001). O perfil 

de formação de nitrato observado para esta amostra se assemelha com a amostra 

contendo a mistura do mesmo complexo nitrosilo e o fotosensibilizador, 

[Ru(NH3)5pz]2+, quando submetida ao processo de radiação na região do visível (ג = 

480 nm) . 

Uma conclusão, relacionada aos estudos de formação de nitrito e nitrato, é 

que a concentração do NO mensurada a partir de experimentos fotoquímicos do 

sistema [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+ é inferior a real quantidade de 

NO gerado. Este fato se deve ao consumo do NO por reações secundárias, como 

reação com oxigênio singlete e ânion superóxido.  

Após a determinação das espécies formadas por este sistema proposto, 

avaliou-se o perfil farmacotécnico do sistema quando incorporado em diferentes 

sistemas carreadores de fármacos. 

 

5.4 Estudos farmacotécnicos 

Um dos empecilhos para o uso de complexos nitrosilos de rutênio como 

agentes liberadores de NO está relacionado à estabilidade dos compostos em pH 

fisiológico e também ao efeito ocasionado por substâncias redutoras que possam 

agir na liberação de NO.  

Assim, o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de drogas, que 

possam oferecer estabilidade aos complexos tipo RuII-NO+, são de interesse no 
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estudo farmacológico destas espécies. Um sistema liberador de drogas pode ser um 

instrumento imprescindível para o sucesso terapêutico de novas espécies químicas. 

Uma destas possibilidades é o uso de emulsões. 

Os estudos farmacotécnicos foram realizados sob supervisão da Profa. Dra. 

Renata Fonseca Vianna Lopez (FCFRP/USP). 

 

5.4.1 Avaliação da saída do NO da formulação 

Uma vez provado que o NO é gerado pelo processo fotoquímico proposto, os 

complexos foram incorporados em uma emulsão óleo-em-água (o/a) e em um gel 

hidrofílico (HEC) a fim de analisar se o NO gerado é capaz de atravessar estas 

formulações e ser detectado no meio externo (ou local de ação). 

Utilizou-se a emulsão óleo-em-água preparada com Paramul J, uma base 

auto-emulsionante não-iônica, de fácil preparo, que origina cremes e loções 

brilhantes, de toque agradável e não gorduroso, com excelente espalhabilidade. A 

recomendação de uso sugerida pelo fabricante é de 2 a 15% em cremes. 

Utilizou-se também o gel hidrofílico de HEC (Natrosol), o qual apresenta um 

aspecto bem mais viscoso do que a emulsão, e tem como característica favorável a 

sua estabilidade em pHs mais ácidos. 

Para tais estudos foi montado um sistema no qual se irradiou luz branca, 

interposta por um filtro de luz de 480 nm, em uma cubeta contendo o 

fotossensibilizador protonado e o composto nitrosil em quantidades equimolares. 

O eletrodo encontrava-se imerso em uma solução aquosa desaerada 

diretamente conectada, por meio de mangueira de silicone, à cubeta com a emulsão. 

A imersão direta do eletrodo de NO na formulação danificaria a sua membrana 

seletiva, afetando a obtenção dos resultados. 

A Figura 53 mostra o perfil de liberação do NO durante a irradiação de luz. 

Não foi observada alteração do comportamento da emulsão. 
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Figura 53. Perfil de liberação do NO da emulsão óleo-em-água (Paramul J) 
 

Este estudo provou que o NO é produzido pelo composto é liberado da 

formulação. 

 

5.4.2 Estudos de liberação dos complexos a partir das formulações 

Embora as características dos complexos descritos neste trabalho sejam 

condizentes com a de um fármaco, um possível uso clínico depende também da 

observação da manutenção de suas propriedades fisico-químicas em um veículo 

liberador de droga. Desta forma, experimentos condizentes com esta aplicação 

foram desenvolvidos no sentido de permitir futuros ensaios biológicos. 

Sendo assim, compararam-se os valores obtidos para a liberação dos 

complexos nitrosilo e pirazínico isoladamente e misturados na proporção 1:1. 

Na Figura 54 estão apresentados os parâmetros analíticos obtidos no estudo 

de liberação, utilizando-se membrana de acetato de celulose, realizados a partir de 

uma emulsão óleo-em-água na concentração final de 10-3 mol.L-1 . Os valores 

apresentados são valores médios, pois o experimento foi feito em triplicata, e 

também foram corrigidos com relação à diluição realizada a cada coleta. 
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Figura 54. Perfil de liberação do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (preto) e 
[Ru(NH3)5pz]2+ (vermelho) a partir de emulsão óleo-em-água 

 

Tanto o complexo [Ru(NH3)5pz]2+ quanto o complexo trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ apresentaram o mesmo perfil de liberação a partir da 

emulsão óleo-em-água, haja visto que ambos complexos apresentam semelhante 

solubilidade em fase aquosa (~ 4mg/mL). Outra formulação de liberação testada foi 

o gel hidrofílico de HEC (Natrosol). Tal formulação possui maior estabilidade para 

trabalhos em meio ácido, o que será favorável em um posterior estudo com o 

fotossensibilizador na forma protonada. 

Na Figura 55 estão apresentados os parâmetros analíticos obtidos no estudo 

de liberação, utilizando-se membrana de acetato de celulose, realizados a partir de 

um gel de HEC (Natrosol), com concentração de composto igual a 10-3 mol.L-1. Os 

valores apresentados são valores médios, pois o experimento foi feito em triplicata, e 

também foram corrigidos com relação à diluição realizada a cada coleta. 

 

 

Figura 55. Perfil de liberação do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (preto); 
[Ru(NH3)5pz]2+ (vermelho) a partir do gel hidrofílico de HEC 
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Uma vez que o gel de HEC apresenta maior característica hidrofílica quando 

comparado à emulsão óleo-em-água, a quantidade do composto liberado é menor. 

Os dados acima foram analisados segundo três modelos cinéticos para liberação de 

fármacos: cinética de ordem zero (concentração vs tempo), cinética de pseudo-

primeira ordem (concentração vs (tempo)1/2) e cinética de primeira ordem (log da 

concentração vs tempo) (GUY; HADGRAFT, 1990). A melhor correlação linear 

obtida para este intervalo de tempo, para ambas as formulações, foi correspondente 

à cinética de liberação de primeira ordem (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Valores de fluxo e coeficiente linear para as amostras incorporadas em 
emulsão óleo-em-água e gel de HEC 

Formulação Fluxo 

(µmol/cm2.h1/2) 

 R2 Cinética % fármaco liberado 

o/w com I  2,381 ± 0,102  0,993 Primeira 68,4 

o/w com II  1,922 ± 0,118  0,987 Primeira 67,3 

HEG gel com I  0,937 ± 0,088  0,997 Primeira 34,5 

HEG gel com II  0,995 ± 0,091  0,966 Primeira 37,3 

As amostras foram analisadas em triplicata: CV < 15%. 

 

Estas formulações estudadas foram testadas em ensaios farmacológicos e os 

resultados obtidos serão expressos posteriormente. 

 

5.4.3 Incorporação em membrana sólida 

Embora os resultados em meio aquoso envolvendo o processo de liberação 

de óxido nítrico pareçam promissores, é desejável o desenvolvimento de sistemas 

que mantenham as características dos complexos, e também possibilitem a 

liberação de NO. Uma das principais razões para este desenvolvimento refere-se ao 

possível efeito ocasionado pelo complexo após a saída da pró-droga. 

De fato, este parece ser um problema comum quando se trata de compostos 

contendo metais de transição, haja vista que os fragmentos destas espécies 

poderão interagir com biomoléculas existentes no organismo humano. Talvez uma 

maneira de minimizar estes prováveis efeitos e ainda conseguir a ação do óxido 

nítrico seja utilizando um veículo de liberação de NO no estado sólido. Uma das 
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possibilidades é a utilização de membranas sol-gel, as quais possuem característica 

vítrea, rígida e são de simples produção. 

A eficiência da incorporação foi analisada por espectroscopia UV-visível. 

A Figura 56 apresenta o espectro UV-visível da membrana com o complexo 

isolado trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 e o da mistura com o complexo 

[Ru(NH3)5(pzH)](PF6)3 na proporção de 1:1. 

 

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 ,8

1 ,0

 

 

C o m p r im e n to  d e  o n d a  ( n m )

A
bs

or
bâ

nc
ia

 

 
 
Figura 56. Espectro da membrana sol-gel contendo o complexo isolado 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, em preto; e o da mistura com o 
complexo [Ru(NH3)5(pzH)](PF6)3, em azul, em meio aquoso 

 

Sendo assim, estas membranas foram submetidas à irradiação na região da 

TCML do fotossensibilizador (λ=480 nm) e a geração de óxido nítrico foi 

acompanhada pelo eletrodo seletivo (NO meter), conforme demonstra o Esquema 

15. A membrana foi posicionada na posição vertical em uma cubeta a fim de 

promover maior região de contato com a luz irradiada. A cubeta foi preenchida com 

solução aquosa, na qual o eletrodo seletivo de NO (NOmeter) foi submerso, e o 

sistema foi devidamente vedado. Entre a fonte luminosa e a cubeta foi utilizado um 

filtro interferente para que somente o comprimento de onda desejado pudesse 

irradiar a membrana analisada. 
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Esquema 15: Esquema utilizado para irradiação da amostra incorporada na 

membrana sol-gel 
 

A membrana que continha apenas o complexo trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 foi submetida à irradiação em 480 nm. O NO meter não 

detectou sinal algum (Figura 57). 
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Figura 57. Sinal obtido pelo NOmeter para a membrana com apenas o complexo 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 irradiado em 480 nm 

 
No entanto, quando a membrana contendo o complexo macrocíclico e 

[Ru(NH3)5pz](PF6)2 foi irradiada em 480 nm (Figura 58) e em 519,5 nm, com 

[Ru(NH3)5pzH](PF6)3 (Figura 59), foi possível observar liberação do NO. 
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Figura 58. Sinal obtido pelo NOmeter para a membrana, contendo o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 e o fotossensibilizador 
[Ru(NH3)5pz](PF6)2, irradiada em 480 nm 
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Figura 59. Sinal obtido pelo NOmeter para a membrana, contendo o complexo 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 e fotossensibilizador 
[Ru(NH3)5pzH](PF6)3, irradiada em 519,5 nm 

 

O mesmo comportamento para o complexo macrocíclico com o ligante cyclam 

foi observado. A Figura 60 mostra claramente a mudança de coloração antes e após 

o processo de irradiação. 
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Figura 60. Fragmento da membrana com a mistura de complexos incorporada antes 

(A, vermelho) e após (B, amarelo claro) o processo de irradiação em 
480 nm 

 

A mudança de coloração do vermelho para o amarelo claro é uma evidência 

de que o rutênio do fotossensibilizador sofre processo de oxidação, passando do 

estado de oxidação RuII para RuIII, o que resulta na diminuição da intensidade da 

TCML e, portanto, na perda da coloração avermelhada. Tal processo não se 

mostrou reversível, pois o elétron envolvido nesta oxidação foi transferido para o 

complexo nitrosilo que sofreu redução liberando o óxido nítrico. 

Avaliou-se, posteriormente, se os complexos incorporados à membrana são 

liberados desta quando em contato com meio aquoso. Para isto, a membrana foi 

fragmentada e imersa num béquer por 12 horas sob agitação. 

Após este período retirou-se a membrana e analisou-se a solução por 

espectroscopia UV-visível. A solução não apresentou bandas em nenhuma região 

do espectro, o que demonstra que os complexos incorporados na membrana não 

foram dissolvidos em meio aquoso, permanecendo incorporados na membrana. 

Sendo assim, o resultado obtido pelo NOmeter quando foi realizada a 

irradiação da membrana, mostrou ter sido promovido, exclusivamente, pelo processo 

de transferência eletrônica fotoinduzida intermolecular na membrana, ou seja, o 

processo ocorreu no estado sólido.  

Avaliou-se o perfil de liberação dos complexos da formulação. Durante 24 

horas, não foi observado nenhum sinal de saída dos complexos. 

 

 

A 
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5.5 Estudos farmacológicos 

Os estudos farmacológicos foram realizados no laboratório da Profa. Dra. 

Luisiane Bendack (FCFRP/USP).  

 

5.5.1 Efeito vasodilatador 

Conforme descrito na literatura (BONAVENTURA et al., 2004), o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, sob irradiação em 355 nm, libera óxido nítrico 

suficiente para promover relaxamento do vaso sangüíneo. Considerando-se ser esta 

técnica eficaz para prover a liberação do composto, possibilitando o uso de um 

complexo nitrosilo como uma pró-droga, desenvolveu-se análise semelhante para a 

mistura dos complexos [Ru(NH3)5pz](PF6)2 e trans-[RuCℓ(MAC)NO](PF6)2 sob 

irradiação na região do visível (λ=480 nm). Tal irradiação se mostra menos nociva 

para a pele se comparada com irradiação na região do ultravioleta (λ=355 nm). 

Portanto, com base nos estudos fotoquímicos deste sistema, avaliou-se o 

comportamento da musculatura lisa vascular de aorta de rato perante o NO liberado. 

A resposta de vasodilatação dos doadores de NO foi medida a partir do platô 

de contração da fenilefrina e foram expostos como porcentagem reversa da pré-

contração com fenilefrina. Os resultados são expressos com o ± SEM. Em cada 

experimento, n indica a quantidade de ratos utilizados nos estudos. 

Dois parâmetros farmacológicos, efeito máximo (Emax) e pD2, obtidos a partir 

da curva dose-resposta para trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6) foram 

analisados. 

Nos estudos realizados com o complexo trans-[RuCℓ[15ane]NO]2+ como 

vasodilatador (BONAVENTURA et al., 2004), foi utilizado a fenilefrina como agente 

pré-contrátil. Para tanto, realizaram-se estudos preliminares para que pudéssemos 

avaliar o efeito deste agente no sistema estudado. 

Para o experimento com irradiação, utilizou-se o mesmo protocolo 

experimental, sendo que ao adicionar os complexos, aguardou-se a resposta do 

músculo até que ela permanecesse inalterada. Então, deu-se início ao processo de 

irradiação. A lâmpada foi ligada e entre ela e a cuba foi colocado um filtro 

interferente em 480 nm a fim de promover somente a liberação do NO da esfera de 

coordenação. 
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Partindo dessa premissa, a fonte de irradiação foi mantida acesa e 

concentrações crescentes de complexos foram adicionadas. Tomou-se o devido 

cuidado de esperar a estabilização da resposta do músculo para que fosse 

adicionada a concentração seguinte. 

A Figura 61 mostra o perfil de relaxamento da mistura de complexo no escuro 

e quando submetida à irradiação. 

 

 

 
Figura 61. Curva da concentração dose-resposta para trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)]2+ em sistema de artéria de rato 
pré-contraída com fenilefrina (0,1 µmol.L-1) na ausência (�, n=4) e 
presença de luz visível (�, n=4) 

 
 

Nota-se que o sistema, sob irradiação, liberou NO suficiente para promover 

relaxamento de aproximadamente 75%, valor superior ao obtido por 

BONNAVENTURA (2005). O complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ não consegue 

permear a membrana celular, fazendo com que o NO seja gerado no ambiente 

extracelular (BONNAVENTURA et al.,2005) e permitindo que haja dois possíveis 

sítios de atuação: canais de cálcio e ativação do GMPc intracelular. LUNARDI e 

colaboradores (2006) mostraram que compostos nitrosilos de rutênio doadores têm 

a habilidade de atuar em canais dependentes de cálcio, ativando uma cascata de 

reações, resultando na vasodilatação. Uma vez que o NO gerado apresenta alta 

solubilidade em ambiente lipofílico (LANCASTER, 2000), foi capaz de atravessar a 

membrana celular e, conseqüentemente, desencadear específicas vias reacionais. 
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Um dos principais sítios de ação do NO é a ativação da enzima guanilato ciclase, 

responsável pela conversão de GTP em GMPc (Figura 62). 

 

 

Figura 62. Esquema ilustrativo do mecanismo vascular ativado pelo óxido nítrico 
(IGNARRO, 2000) 

 
Sendo assim, cGMP ativa reações de fosforilação protéica capazes de 

promover relaxamento muscular. 

Como mostrado na Figura 61, o relaxamento induzido pela combinação dos 

complexos foi concentração-dependente. Em aortas desnudas de ratos, pré-

contraídas com 0,1 µmol.L-1 de fenilefrina, o relaxamento verificado na ausência de 

irradiação luminosa foi mínimo quando comparado ao efeito promovido na presença 

desta irradiação. Provavelmente, o NO liberado no escuro se deve à característica 

redutora da fenilefrina com relação ao complexo nitrosil. 

O potencial agonista para o sistema trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/ 

[Ru(NH3)5(pz)](PF6) apresentou valores de pD2: 5,53 ± 0,08 (n=4) e 6,23 ± 0,19 

(n=4), na presença e na ausência de luz, respectivamente (Figura 63). 
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Figura 63. Gráfico em barras mostrando valores de pD2 obtidos pelo sistema 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2 em artérias aortas 
sem endotélio, pré-contraídas com fenilefrina sem (azul) e com 
(vermelho) irradiação 

 

Pode-se notar que, embora a potência de ambos os estudos (com e sem 

irradiação) se mostraram semelhantes, a eficácia obtida durante o processo radiativo 

mostrou ser mais eficiente. 

Sendo assim, os complexos, em solução, induziram o efeito máximo (Emax) 

de: 77,28 ± 10,20 % (n=4) quando submetidos à irradiação, e 25,55 ± 3,33 % (n=4) 

na ausência desta (Figura 64). 
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Figura 64. Gráfico em barras mostrando Emax obtidos para o sistema 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2, em anéis de aorta 
sem endotélio, pré-contraídos com fenilefrina, sem (azul) e com 
(vermelho) irradiação 

 

O tempo de relaxamento máximo obtido (15,73 ± 1.06)% para a combinação 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6), em solução, foi de 3000 segundos 

(n= 4) (Figura 65). 

 

 

Figura 65. Time-course para o sistema indutor de relaxamento, 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2. Anéis de artéria 
foram pré-contraídas com 0,1 µmol.L-1 de fenilefrina sendo que 100 
µmol.L-1 de trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)  (�, n = 
4) foram adicionados 

 

Após os estudos realizados com a mistura dos complexos fotossensibilizador 

e nitrosilo em solução, avaliou-se o potencial farmacológico do sistema proposto 

quando incorporado em formulações farmacêuticas. 
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Para tanto, utilizaram-se as mesmas formulações analisadas nos ensaios 

farmacotécnicos previamente descritos. Sendo assim, analizaram-se a emulsão 

óleo-em-água de Paramul J®, o gel de hidrofílico de HEC (Natrosol®) e a membrana 

sol-gel, contendo todos uma concentração de 10-3 mol.L-1 da mistura dos complexos. 

A irradiação em 480 nm foi promovida e observou-se o vaso relaxamento obtido 

para cada amostra (Figura 66). 

 

 

 
Figura 66. Curva de Time Course para o sistema trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2  em aorta de rato pré-
contraída com fenilefrina (0,1 µmol.L-1) na presença de irradiação na 
região do visível a partir da (�, n=3) emulsão óleo-em-água, (�, n=3) 
membrana sol-gel e (�, n=3) gel hidrofílico 

 

Todo o efeito vasodilatador observado foi promovido exclusivamente pelo NO 

gerado, uma vez que as formulações foram encapsuladas com uma membrana de 

diálise, o que não permitiu uma possível liberação dos complexos, nem de 

componentes da formulação, durante o experimento. Além deste cuidado, o sistema 

foi deixado no escuro visando verificar se a aorta sofre algum efeito resultante do 

contato apenas com o sistema proposto e nada foi observado. 

Pode-se notar que, o sistema incorporado na emulsão óleo-em-água 

promoveu uma maior vasodilatação na aorta pré-contraída com fenilefrina seguido 

da membrana sol-gel e do gel de HEC. Tal resultado é pertinente às características 

de difusão do NO nos diferentes meios e aos sinais obtidos pelo NOmeter (Figura 

67). 
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Figura 67. Perfil de liberação do óxido nitrico a partir da mistura equimolar dos 
complexos trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2 
incorporados em: emulsão óleo-em-água (vermelho); gel hidrofílico 
(preto) e membrana sol-gel (verde) 

 

O óxido nítrico apresenta uma maior constante de difusão em meio lipofílico e 

de baixa viscosidade (LANCASTER, 2000), características encontradas na emulsão 

óleo-em-água. O gel hidrofílico de HEC apresenta uma viscosidade mais alta, o que 

dificulta a saída do NO, diminuindo assim sua ação. A membrana sol-gel se encontra 

em um nível intermediário entre as duas formulações anteriores, uma vez que se 

trata de uma formulação rígida e sem característica lipofílica. 

Certamente o NO foi gerado no ambiente extracelular, devido à incorporação 

dos complexos na formulação, o que permite que ele possa atuar tanto nos canais 

de cálcio quanto permear na célula e ativar a guanilato ciclase desencadeando 

reações citosólicas. 

Sendo assim, os complexos induziram o efeito máximo (Emax) de: 36,87 ± 6,42 

(n=3) para a emulsão, 25,95 ± 6,98 (n=3) para a membrana sol-gel, e 20,08 ± 3,80 

(n=3) para o gel hidrofílico (Figura 68). 
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Figura 68. Gráfico em barras mostrando Emax obtidos para o sistema 
trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+/[Ru(NH3)5(pz)](PF6)2, incorporados em 
diferentes formulações, em anéis de aorta sem endotélio pré-
contraídos com fenilefrina 

 

Baseado no perfil de liberação do NO a partir das formulações estudadas, 

podemos dizer que o gás formado tem maior facilidade de difundir-se através da 

emulsão em comparação ao gel e à membrana sol-gel. Sendo assim, maiores 

quantidades de NO pode chegar ao alvo desejado, promovendo uma maior resposta 

farmacológica. 

 

5.5.2 Análise do mecanismo de vasodilatação 

Visando verificar se o processo de vasodilatação realmente ocorre pela via do 

guanilato ciclase (Figura 62), utilizamos a técnica de fluorescência para observar a 

diminuição da concentração do cálcio citosólico, responsável pelo relaxamento 

muscular. Para isto, utilizamos o composto orgânico denominado Fluo-3, que possui 

habilidade de emitir sinal de fluorescência quando ligado ao cálcio (Figura 69). 
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Figura 69. Estrutura molecular do composto Fluo-e (B) e o sinal de fluorescência (A) 

observado na presença de crescentes concentrações de cálcio no 
meio 

 

Conforme o procedimento experimental descrito no item 3.16.2, analisou-se 

primeiramente, no microscópio confocal, apenas o sinal de fluorescência para as 

células de musculatura lisa da aorta de rato, pré-tratadas com a sonda para cálcio 

Fluo-3. Observou-se um sinal constante de fluorescência da sonda Fluo-3. 

Adicionou-se o fotosensibilizador, [Ru(NH3)5pz]2+, e verificou-se que o sinal de 

fluorescência permaneceu constante. Posteriormente, adicionou-se o complexo 

nitrosilo trans-[RuCℓ(15]aneN4)NO]2+ verificando-se, então, a variação do sinal de 

fluorescência (Figura 70). 

 

A 

B 



 
 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70. Variação do sinal de fluorescência observado adicionando-se primeiro o 

sensibilizador e depois o complexo nitrosilo 
 

O decaimento do sinal de fluorescência da sonda Fluo-3 se deve à diminuição 

da concentração de cálcio citosólico, promovido pela ativação da via do guanilato 

ciclase. 

Visando evitar uma interpretação errada do resultado, realizou-se o mesmo 

experimento, adicionando-se primeiramente o complexo nitrosilo, para depois ser 

adicionado o sensibilizador (Figura 71). 
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Figura 71. Variação do sinal de fluorescência observado adicionando-se primeiro o 

complexo nitrosilo e depois o sensibilizador 
 

O pequeno decaimento da intensidade de fluorescência quando adicionado 

somente o complexo nitrosilo se deve, provavelmente, à existência de agentes 

naturais no ambiente estudado que têm a capacidade de induzir a liberação de NO, 

resultando assim na diminuição do cálcio citosólico. 

Baseando-se nos resultados apresentados podemos afirmar que o óxido 

nítrico liberado pelo sistema proposto, sob irradiação na região do visivel, induz 

vasodilatação utilizando a via da guanilato ciclase. 
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5.6 Avaliação da atividade anti-tumoral dos complexos nitrosilos de rutênio 

O sistema doador de NO proposto neste trabalho apresenta a característica 

de liberar óxido nítrico em ambiente extracelular. Sendo assim, mostrou-se de 

grande valia comparar a sua atividade em tecidos neoplásicos com outros 

complexos doadores de NO, no entanto, no ambiente intracelular. 

Visando assim uma melhor análise comparatva, utilizou-se os complexos cis-

[Ru(bpy)2(NO)2(4-pic)]PF6 (SAUAIA et al., 2003) como doador intracelular de NO, e o 

complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 como doador extracelular de NO 

(OLIVEIRA et al., 2005; BONAVENTURA et al., 2006; BONAVENTURA et al., 2005). 

 

5.6.1 Estudos envolvendo ação de NO em células de tecidos neoplásicos 

O NO atua em carcinogeneses, progressão tumoral e na terapia do câncer, 

dependendo da variedade de condições no meio intracelular, como tipo de célula 

alvo, concentração de NO e a presença de outras espécies radicalares (WELLER 

2003). A resposta apoptótica celular parece depender significativamente do potencial 

redox da célula, que é influenciado pelos níveis de óxido nítrico. 

No entanto, ao mesmo tempo em que altas concentrações de NO promovem 

o efeito citotóxico (morte celular), mecanismos de proteção celular anti-apoptose 

(efeito tumorogênico) mediado pelo NO vêm sendo estudados, mas ainda não foram 

elucidados. Sob influência citotóxica do NO, as células tumorais podem morrer por 

apoptose ou necrose dependendo do tipo de célula (KRÖNCKE, 1997). Dentre as 

hipóteses para elucidação dos mecanismos que envolvem o processo de apoptose, 

ocasionado pelo NO, destacam-se: indução da expressão de Bcl-2 que é um inibidor 

do processo de ativação das caspases (CALS-GRIERSON; ORMEDOD, 2004), 

inativação de enzimas que reparam o DNA e indução do fator de transcrição p53 

(KRÖNCKE, et al., 1997). 

Neste caso, ensaios de citotoxicidade em linhagens de células neoplásicas 

foram propostos para o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, e para o 

complexo [Ru(bpy)2(NO2)( 4 – pic)]PF6. A diferença entre os complexos macrocíclico 

e os da série da bipiridina é que o primeiro libera o óxido nítrico na região 

extracelular, enquanto que os complexos com bipiridina liberam o NO intracelular 
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(BONAVENTURA et al., 2004). Por isso, esperaram-se ter efeitos diferenciados com 

relação a células neoplásicas. 

Primeiramente, realizaram-se estudos a fim de se determinar o procedimento 

de incubação necessário para que o complexo nitrosilo tenha seu maior efeito, uma 

vez que se considerou a viabilidade celular com relação às condições utilizadas. 

Partindo dos resultados obtidos, padronizou-se o tempo de irradiação, quando 

necessário, em 20 min e o tempo de incubação em 48 horas. 

O Esquema 16 ilustra a organização experimental mostrando a camada de 

células aderidas à placa de Petri e a solução contendo o composto a ser estudado. 

 

 

Esquema 16: Esquema ilustrativo da placa de Elisa organizada experimentalmente 
 

Os complexos contendo bipiridina como ligante têm a característica de 

adentrarem nas células. Sendo assim, uma vez que estas células apresentam 

ambiente redutor em seu interior, os complexos sofrem processo redutimétrico 

promovendo a liberação do óxido nítrico de sua esfera de coordenação, sem a 

necessidade de irradiação. 

Por outro lado, o complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 não tem a 

capacidade de entrar na célula e, portanto, necessita de um processo fotoquímico 

para promover uma liberação significativa de óxido nítrico. Pequenas quantidades de 

NO são liberadas quando em contato com tecidos neoplásicos, uma vez que o 

ambiente que o circunda apresenta características redutoras. Sendo assim, este 

complexo tem a característica de liberar NO no meio extracelular. 

CÉLULAS

Solução com 
complexo

Placa de Elisa

CÉLULAS

Solução com 
complexo
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Nestes estudos visou-se avaliar diferentes linhagens celulares com diferentes 

características fisiopatológicas. Para tanto, a responsividade celular foi mensurada, 

sob estas condições, na ausência dos complexos a serem estudados. As células se 

mostraram inalteradas, o que nos permitiu utilizar o protocolo desenvolvido. 

 

Linhagem B16F10 

Tal linhagem se trata de células melanoma metastáticas, muito comum em 

câncer de pele, o qual apresenta alta incidência no país (40% da população 

brasileira, segundo OMS-2004). 

Com o intuito de uma melhor compreensão do efeito citotóxico do óxido nítrico 

gerado, promoveu-se a liberação do NO por diferentes complexos nitrosilos de 

rutênio. Primeiramente avaliou-se a viabilidade celular perante a um doador de NO 

intracelular, cis-[Ru(bpy)2(4 - pic)(NO2)]PF6 (Figura 72).  

 

 

 
Figura 72. Viabilidade celular da linhagem celular B16F10 em diferentes 

concentrações do complexo cis-[Ru(4 – pic)(bpy)2(NO2)]PF6 
 

 Pode-se observar que a viabilidade celular foi reduzida em 35% na 

concentração de 1 mol.L-1 do complexo analisado, não alcançando a IC50, dose que 

ocasiona 50% de morte celular. Assim sendo, o efeito citotóxico do NO para esta 

linhagem se mostrou relativamente baixo. 

 Analisou-se também o efeito do NO gerado no ambiente extracelular através 

da irradiação em 355 nm do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 (Figura 73). 
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Figura 73. Viabilidade celular da linhagem B16F10 sem (vermelho) e com (preto) a 
irradiação, em 355 nm, do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 

 

 Quando submetido ao processo de irradiação, o complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 promove a liberação extracelular de grandes 

quantidades de NO (BONAVENTURA, et al., 2005; De OLIVEIRA et al., 2003). Para 

tal amostra, pôde-se observar valores como IC50= 1,00 mol.L-1 e concentração 

inibitória mínima (CIM), de 0,1 mol.L-1. Consequentemente, definiu-se o índice de 

seletividade (IS) do composto (IS=IC50/CIM) como sendo de 10,0. Com base nestes 

valores, pode-se dizer que, para esta linhagem celular em questão, o composto 

apresenta intervalo de segurança terapêutico satisfatório se comparado com o SNP 

(nitroprussiato de sodio), que apresenta IS=3 (SAKAI, et al., 2002). Vale ressaltar 

que o processo de irradiação isolado não alterou a viabilidade celular. 

 Observou-se uma ligeira toxicidade do complexo em questão na amostra 

controle (sem irradiação). Tal fato se deve ao ambiente redutor que se encontra ao 

redor de células neoplásicas (baixa concentração de oxigênio), capazes de reduzir o 

ligante nitrosilo e promover posterior liberação do NO para o meio. 

 Tendo os resultados de ambos os complexos em mãos, analisamos o efeito 

do NO e das espécies reativas de óxido nítrico geradas pelo sistema proposto neste 

trabalho, [Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2. Uma vez que a 

irradiação, na região do visível, no complexo [Ru(NH3)5pz](PF6)2 promove formação 

de ânion superóxido e oxigênio singlete, fez-se necessário analisar o efeito citotóxico 

destes na linhagem celular em questão (Figura 74). 
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Figura 74. Efeito citotóxico observado para o complexo [Ru(NH3)5pz](PF6)2 na 
ausência (branco) e presença (preto) de irradiação na região do 
visível. CTM = 100 µmol.L-1 camptomicina (controle negativo); VC = 
células viáveis (controle positivo) 

 
Avaliou-se também, o efeito gerado pelo sistema proposto 

[Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 (Figura 75). 

 

 

Figura 75. Efeito citotóxico observado para o sistema [Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-
[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 na ausência (vermelho) e presença (preto) 
de irradiação na região do visível. CTM = 100 µmol.L-1 camptomicina 
(controle negativo); VC = células viáveis (controle positivo) 

 
O complexo [Ru(NH3)5pz]2+ é capaz de gerar ânion superóxido e oxigênio 

singlete, como espécies reativas de oxigênio, sob irradiação luminosa, devido à 

transferência de energia e eletrônica para o oxigênio molecular, respectivamente 

(SILVA et al., 2007-a). No entanto, devido ao baixo rendimento de geração de 
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oxigênio singlete, Φ = 0,01 obteve-se apenas uma moderada ação citotóxica (35%). 

A hemoftalocianina, cujo rendimento quântico de geração de oxigênio singlete é de 

0,52, resultou em uma redução de 90% de viabilidade celular (CANTI et al., 1987). 

Aparentemente o processo apoptótico está diretamente relacionado com a produção 

de oxigênio singlete.  

Na presença do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, diversas espécies 

reativas são geradas resultante da produção simultânea de oxigênio singlete e óxido 

nítrico, como peroxinitrito, conforme mostrado anteriormente. Diversos artigos 

mostram que o processo de apoptose, induzido por altas concentrações de espécies 

reativas de oxigênio, é inibido por baixas concentrações de óxido nítrico (WINK et 

al., 1996), via ativação da superóxido desmutase (SOD) e ativação de mensageiros 

secundários. A atividade anti-tumoral do sistema [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, sob irradiação na região do visível (λ= 480 nm) , foi 100% 

maior do que a atividade exercida pelo [Ru(NH3)5pz]2+ nas mesmas condições. Para 

uma concentração de 2,5 x 10-4 mol.L-1 de [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, a redução da viabilidade celular foi de 75%. Sendo assim, 

os resultados obtidos demonstram que a atividade tumoricida de baixas 

concentrações de oxigênio singlete e altas concentrações de NO atuam de modo 

sinergético. 

O óxido nítrico pode induzir a apoptose por diversas vias, entre elas pela 

ativação da ERK e p38 kinase (ISENBERG et al., 2005). Este processo de morte 

celular é usualmente analisado por métodos eletroforéticos ou calorimetria, os quais 

mensuram a fragmentação do DNA nos núcleos extraídos (SCHWARTZ et al., 

2004). Neste trabalho, utilizamos a técnica de hipodiploidia do DNA, com marcador 

iodeto de propídio (PI). Este marcador é impermeável às membranas citoplasmáticas 

de células viáveis, no entanto, em células em apoptose, a membrana é 

desestruturada o que permite que o PI adentre. O PI coordena-se a fragmentos de 

DNA emitindo sinais de fluorescência mensuráveis por citometria de fluxo. Sendo 

assim, este estudo foi conduzido para as amostras [Ru(NH3)5pz]2+, trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ e [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ na presença e 

ausência de irradiação. 

Após o tratamento das células, o marcador PI foi acrescentado e incubado 

por 24 horas. Como controle negativo, utilizaram-se células não tratadas e como 
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controle positivo, células tratadas com camptomicina, conhecido agente tumoricida 

indutor de apoptose. 

A porcentagem de células B16F10 com fragmentação de DNA foi condizente 

à razão de morte celular observada pela técnica de MTT: 80% das células totais 

entraram em processo de apoptose. Para [Ru(NH3)5pz]2+, sob irradiação luminosa, a 

porcentagem de células com degradação do DNA foi de 45%. Para as outras 

amostras, a porcentagem foi insignificante. 

POSTOVIT (2007) mostrou a importância das altas concentrações de NO na 

ativação do processo de apoptose em células metastáticas em ensaios in vitro e in 

vivo. A expressão de co-fatores como uPAR e do fator de crescimento endotélio 

vascular (VEGF) são inibidas pelo NO, via guanilato ciclase solúvel. Altos valores 

destes co-fatores são indicativos relacionados com fases avançadas de muitos 

casos de câncer, havendo ainda estudos que correlacionam tais co-fatores com o 

aumento da metástase. O uPAR influencia a metástase pelo aumento da invasão e 

promoção da proliferação celular; já o VEGF atua através do aumento da 

vascularidade na área tumoral, favorecendo a formação e manutenção de tumores 

secundários. 

 

Linhagem Melan A 

 A linhagem Melan A se trata de uma linhagem de células melanocíticas não-

tumorigênicas, presente na epiderme de mamíferos. Experimentos semelhantes aos 

da linhagem B16F10 foram conduzidos. 

 O perfil citotóxico do complexo cis-[Ru(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 está mostrado 

na Figura 76. 
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Figura 76. Viabilidade celular da linhagem celular Melan A para o coplexo cis-[Ru 
(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 

 

O complexo cis-[Ru(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 não apresentou toxicidade celular 

na linhagem Melan A, sendo assim, o NO gerado por este complexo apresentou 

atividade citotóxica em células tumorogênicas e não toxicidade com relação as 

céluals não-tumorogênicas. O aumento da viabilidade celular será posteriormente 

avaliado. 

A Figura 77 mostra o efeito citotóxico do NO gerado pelo complexo trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, quando submetido ao processo de irradiação (λ= 355 

nm). 

 

 

 
Figura 77. Viabilidade celular da linhagem Melan A sem (vermelho) e com (preto) a 

irradiação do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 
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O perfil para o complexo sem irradiação mostrou um aumento da viabilidade 

celular em torno de 75%. Tal fato pode ter duas causas: efeito tumorogênico do NO 

para esta linhagem, uma vez que o ambiente tumoral é redutor e pode ter promovido 

liberação de pequenas concentrações de NO para o meio; ou aumento da taxa 

respiratória de causa desejada, o qual terá sua importância analisada 

posteriormente. 

Já durante o processo de irradiação, pode-se observar uma diminuição em 

torno de 45% da viabilidade celular. Se compararmos com o resultado obtido para a 

linhagem B16F10 pode-se dizer que a linhagem Melan A se mostrou mais resistente 

para o composto em questão, no entanto, apresentou alta citotoxicidade em células 

não-tumorogênicas. 

O mesmo roteiro experimental foi desenvolvido agora utilizando-se a mistura 

proposta, [Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2. No entanto, não 

promoveu alteração na viabilidade celular. Sendo assim, pode-se dizer que as 

espécies reativas geradas, durante este processo de irradiação, se mostraram 

seletivas para células tumorogênicas. 

 

Linhagens WM 278, 1617 e 1552 

Neste estudo, utilizou-se célula de melanoma humano em diferentes fases de 

progressão tumoral. Os estudos foram realizados para os complexos 

trans-[RuCl([15]an4)NO]2+ (sob irradiação em 355nm) e cis-[Ru(bpy)2(4 - pic)(NO2)]
+. 

Primeiramente, avaliou-se a viabilidade celular destas linhagens com relação 

ao NO gerado no ambiente intracelular, ou seja, com o complexo 

cis-[Ru(bpy)2(4 - pic)(NO2)]
+. Conforme já mencionado, este complexo não necessita 

de irradiação luminosa para liberar NO ao meio. Os resultados de viabilidade celular 

obtidos estão apresentados na Figura 78. 
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Figura 78. Viabilidade celular de células de melanoma humano em diferentes fases 

de progressão tumoral: Wm 1552 (em vermelho), Wm 278 (em azul) e 
Wn1617 (em amarelo), em diferentes concentrações do complexo cis-
[Ru(bpy2)(4 – pic)(NO2)]PF6, sem irradiação 

 

Os resultados obtidos a respeito destas linhagens se mostraram promissores, 

uma vez que a linhagem WM 1552, relativa à fase mais agressiva do tumor, 

apresentou um decréscimo de aproximadamente 80% da viabilidade celular.  

A viabilidade celular da linhagem WM 278 esta apresentada na Figuras 79. 

 

 

Figura 79. Viabilidade celular da linhagem WM 278 antes (preto) e após (vermelho) 
irradiação (λ= 355 nm) do complexo trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, 
incubadas por 48 horas 

 
Tanto o experimento realizado sem a utilização do processo de radiação, 

quanto o experimento no qual se irradiou o complexo trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, apresentaram pequena, porém significante, alteração da 

viabilidade celular da linhagem WM 278, reduzindo-a em torno de 20% 
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A viabilidade celular da linhagem celular WM 1617 esta apresentada na 

Figura 80. 
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Figura 80. Viabilidade celular da linhagem WM 1617 antes (vermelho) e após 
(preto) irradiação (λ=355 nm) do complexo trans-
[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, incubadas por 48 horas 

 

Diferentemente do resultado obtido nos estudos com a linhagem WM 278, a 

linhagem WM1617 apresentou certa sensibilidade ao NO gerado pelo complexo 

analisado, trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2. Pode-se observar que, quando 

irradiado, este complexo mostrou maior atividade anti-tumoral do que quando não 

submetido ao processo de irradiação. Tal resultado é coerente com o que 

esperávamos, uma vez que o complexo nitrosilo, sem irradiação, libera NO somente 

devido ao ambiente redutor que circunda células neoplásicas. Porém, ao irradiar o 

complexo, a quantidade de NO liberada é aumentada. 

A viabilidade celular da célula WM 1552 está apresentada na Figura 81. 

 

 

Figura 81. Viabilidade celular da linhagem WM 1552 antes (vermelho) e após 
(preto) irradiação (λ= 355 nm) do complexo trans-
[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2, incubadas por 48 horas 
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Nota-se que, para esta linhagem, o NO liberado pelo complexo 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 promoveu, em menores concentrações, um 

aumento da viabilidade celular. No entanto, ao aumentar a concentração do 

complexos, e por conseqüência, a concentração de NO gerado, a viabilidade celular 

foi reduzida a 50% da inicial. 

Esta linhagem, WM 1552, é composta por células metastáticas de 

crescimento radial, ou seja, é presente em estágios mais avançados de um tumor. 

Sendo assim, seu metabolismo é mais acelerado, o que pode explicar um maior 

efeito observado se comparado com as outras linhagens WM. 

 

HL 60: 

Os estudos realizados com a linhagem HL 60 foram conduzidos somente com 

o complexo cis-[Ru(bpy)2(4 - pic)(NO2)]
+, de modo preliminar. 

Esta linhagem, HL 60, se trata de mieloblastos humanos de leucemia aguda. 

O procedimento experimental foi mantido o mesmo dos estudos com as linhagens 

de melanoma humano. A medida da viabilidade celular neste estudo está 

apresentada na Figura 82. 

 

 

 
Figura 82. Viabilidade celular da linhagem celular HL 60, em diferentes 

concentrações do complexo cis-[Ru(bpy2)(4 – pic)(NO2)]PF6, sem 
irradiação e incubados por 48 horas 

 

O óxido nítrico liberado, sem o processo de irradiação, foi suficiente para 

promover um decréscimo de 80 % da viabilidade celular da linhagem HL 60.  
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Linhagem de células Jurkat: 

Os estudos realizados com a linhagem de células Jurkat foram conduzidos 

somente com o complexo cis-[Ru(bpy)2(4 - pic)(NO2)]
+, de modo preliminar. 

Esta linhagem, Jurkat, se trata de linfoblastos humanos de leucemia aguda. O 

procedimento experimental foi mantido o mesmo dos estudos com as linhagens de 

melanoma humano. A medida da viabilidade celular neste estudo está apresentada 

na Figura 83. 

 

 

 
Figura 83. Viabilidade celular da linhagem celular Jurkat, em diferentes 

concentrações do complexo cis-[Ru(bpy2)(4 – pic)(NO2)]PF6, sem 
irradiação, após 48 horas de incubação 

 

A viabilidade celular das células Jurkat foi reduzida em até 55% quando 

administrado o complexo sem irradiação.  

 

5.6.2 Estudos de incorporação de BrdU 

A observação de que o complexo cis-[Ru(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 aumenta a 

viabilidade das células B16F10, em vez de reduzí-la, levou-nos a questionar se este 

efeito se deve a um aumento da taxa de proliferação celular ou trata-se apenas de 

um aumento da taxa respiratória dessas células, detectada pelo ensaio de MTT, 

como consequência de alguma alteração metabólica não relacionada à proliferação. 

Com o objetivo de responder a esta questão, realizamos um ensaio preliminar 

para determinação da taxa de células na fase S do ciclo celular, através do ensaio 

de incorporação de BrdU (Figura 84). As células foram submetidas ao mesmo 

procedimento, sendo que após o período de incubação foi adicionado BrdU por um 



 
 

150

 

período de uma hora. Posteriormente, as células foram fixadas e detectadas por 

nucleotídeos modificados incubados com anticorpos. 

Embora neste ensaio preliminar não tenhamos ainda quantificado o índice de 

células em S, podemos observar uma redução da ordem de 25% no número de 

células positivas na concentração de 0,5 mol.L-1, e de ~45% em 1,0 mol.L-1, em 

relação ao controle. Tal observação sugere que o aumento na viabilidade, indicado 

pelo ensaio de MTT, seja um reflexo de maior taxa respiratória, cuja causa ainda 

não sabemos explicar. Uma especulação seria a ativação de uma via de 

sobrevivência celular/crescimento da célula em massa, como, por exemplo, a via de 

Ras-PI3kinase-Akt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84. Análise do efeito do complexo cis-[Ru(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 sobre a 

proliferação celular em células B16F10, através de ensaio de 
incorporação de BrdU 

 

As imagens, mostradas na Figura 84, são resultantes da sobreposição de 

imagens de contraste de fase com imagens de fluorescência – um campo 

representativo de cada condição usando objetiva de 10X. 

 

5.6.3 Estudo de marcação com Anexina V in situ 

Após a obtenção dos resultados satisfatórios de viabliidade celular, avaliou-se 

se a via responsável pela morte das células em estudo seria a apoptose. Para tanto, 

utilizou-se a técnica de marcação por Anexina-V. 

As células foram tratadas por 48 horas com a droga, sem a necessidade de 

fotoestímulo, e a Anexina-V conjugada com Alexa-488 foi adicionada às células em 

tampão contendo cálcio (Figura 85). 

 

 

 Controle 0,5 mM 1 mM 
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Figura 85. Estudo apoptótico em células controle (A) e na presença de doador de 

NO, [Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2
 +(B), com 

base em marcação por Anexina-V 
 

 O mesmo estudo foi realizado para o complexo cis-[Ru(bpy)2(4-pic)(NO2)]PF6 

e pode-se observar que a via de morte celular para este sistema foi, também, a 

apoptose. 

Uma vez que o sistema [Ru(NH3)5pz](PF6)2/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO](PF6)2 

mostrou-se viável para uma posterior aplicação in vivo, para estudos de tratamento 

em tumores cutâneos, o seu comportamento em modelo de pele animal foi avaliado. 

 

5.7 Estudo do comportamento dos complexos de rutênio em modelo de pele 

animal 

Como modelo de pele humana, utiliza-se orelha de porco devido a sua 

similaridade (SURBER et al., 1990). Logo após o animal ser abatido, a orelha é 

retirada e presa a uma superfície lisa com a derme voltada para cima. Os tecidos 

adiposos foram removidos, permanecendo apenas o estrado córneo e a epiderme 

viável (epiderme e derme). A pele não utilizada no dia do abate foi mantida a -20  oC 

por até 10 dias. 

Anteriormente a exposição ao fármaco, a pele foi mantida por 2 horas em 

contato com solução fisiológica para prévia hidratação. O compartimento doador da 

célula de Franz foi preenchida com 1,5 mL da formulação contendo 1 mmol.L-1 dos 

complexos de rutênio.  As amostras foram coletadas do compartimento receptor, de 

hora em hora, por 12 horas, e avaliadas por UV-visível. 

A 

B 
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Como amostras, foram analisados os complexos [Ru(NH3)5pz]2+ (A); 

trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (B) e [Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (C), 

incorporados em formulações do tipo emulsão óleo/água e o gel de 

hidroxietilcelulose. 

A quantificação de tais amostras foi determinada com base no coeficiente de 

absortividade molar (ε) de cada complexo. Para a amostra A, utilizou-se o 480=ג nm 

(BENTO;TFOUNI; et al., 1988); para B, 256=ג nm (OLIVEIRA et al., 2003); e para C 

utilizou-se o comprimento de onda do complexo [Ru(NH3)5pz]2+ uma vez que não é 

possível quantificar o complexo nitrosilo na presença deste, devido a coincidência 

das bandas espectrais na região do ultravioleta dos compostos. Os perfis de 

permeação cutânea para os compostos incorporados em gel de hidroxietilcelulose 

são apresentados na Figura 86 e, em emulsão óleo/água, na Figura 87. 

 

 

 
Figura 86. Perfil de permeação cutânea para os compostos trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (preto), [Ru(NH3)5pz]2+ (azul), e 
[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (vermelho), incorporados 
em gel de hidroxietilcelulose 
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Figura 87. Perfil de permeação cutânea para os compostos trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (preto), [Ru(NH3)5pz]2+ (azul), e 
[Ru(NH3)5pz]2+/trans-[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+ (vermelho) incorporados 
em em emulsão óleo/água 

 

O perfil de permeação do complexo [Ru(NH3)5pz]2+, incorporado 

isoladamente, foi semelhante ao perfil dele quando na presença do complexo 

nitrosilo. 

Coerentemente aos dados apresentados no anteriormente, a emulsão possui 

maior fluxo dos complexos de rutênio do que o gel, ou seja, apresenta maior 

liberação dos compostos pelo tempo de análise. Os resultados mostraram que os 

complexos atravessam a epiderme viável, após 3 a 4 horas de aplicação da 

formulação sob o estrato córneo, alcançando assim a região vascularizada da pele. 

Após as 12 horas de estudos, as peles expostas às formulações foram limpas 

e submetidas a analise de retenção cutânea. Primeiramente, através da técnica de 

“tape-stripping”, analisou-se a quantidade de fármaco retido no estrado córneo 

(Figura 88).  
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Figura 88. Quantidade de complexo retida no estrato córneo quando exposto à 
emulsão óleo/água (preto) e ao gel de hidroxietilcelulose (vermelho) 

 

Cerca de 5% dos compostos incorporados nas formulações ficaram retidos no 

estrato córneo, a principal barreira biológica para administração tópica de 

medicamentos. 

O restante da pele foi picotada, triturada e os complexos sofreram extração 

por solvente e quantificados por espectrofotometria de absorção na região do UV-

visível (Figura 89).   

 

 

Figura 89. Quantidade de complexo retida na epiderme viável quando expostos à 
emulsão óleo/água (preto) e ao gel de hidroxietilcelulose (vermelho) 

 

A quantidade de compostos retidos na epiderme viável, após administração 

da emulsão, foi 2 vezes maior do que após a administração do gel. A quantidade 

retida chegou a 25% do complexo nitrosilo liberado pela emulsão.  

Sendo assim, pode-se concluir que: 
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- Os compostos são capazes de atravessar o estrato córneo e alcançar 

camadas mais profundas da pele, local onde usualmente os tumores cutâneos são 

localizados. 

- Ambos os complexos ficaram retidos, tanto na epiderme viável quanto no 

estrato córneo, em quantidades semelhantes, o que possibilita a transferência 

eletrônica fotoinduzida entre os compostos em uma posterior aplicação terapêutica – 

processo fotoquímico responsável pela geração de NO pelo este sistema. 

Com o intuito de avaliar se a quantidade retida de compostos de rutênio na 

pele é capaz de promover geração de NO, realizou-se novamente a exposição de 

ambas as formulações na pele animal. Após as 12 horas de exposição à formulação 

aplicada, esta foi removida da superfície cutânea e a pele foi submetida a irradiação 

na região do visível (λ= 480 nm). O eletrodo seletivo de NO foi submerso no 

compartimento receptor da célula de Franz, medindo o NO gerado capaz de 

penetrar a pele (Figura 90). 

 

 

Figura 90. Perfil de detecção do NO gerado por irradiação (λ= 480 nm) após 
inserção dos complexos na pele 

 

Uma vez que o processo de transferência eletrônica é limitado pela distância 

entre o composto doador e o receptor, podemos concluir que ambos os complexos 

se encontram próximos o suficiente no interior da pele para promover a geração de 

NO, quando submetidos ao processo de irradiação. Postovit e colaboradores (2004) 

mostraram, em pacientes sadios, que o NO gerado foi capaz de ativar alvos 

terapêuticos distantes de 3 a 5 mm do local onde foi gerado, sendo assim, o sistema 
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proposto neste doutoramento apresenta viabilidade para estudos em terapias 

tópicas, em ensaios in vivo. Assim sendo, a aplicação deste sistema doador de NO 

em terapias anti-tumorais, em modelo animal, se mostrou de grande valia. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O sistema proposto apresentou dois diferentes mecanismos de geração de 

óxido nítrico, diferenciados pela presença ou não de oxigênio no meio, resultando 

em rendimentos quânticos de formação de NO distintos. O processo químico e 

fotoquímico do sistema proposto foi desvendado. 

O óxido nitrico gerado mostrou-se suficiente para ativar a via da guanilato 

ciclase solúvel (sGC), promovendo 75% de dilatação em aorta pré-contraída com 

KCℓ.  Posterior estudo mostrou que, mesmo incorporados em sistemas de liberação 

de fármacos, a mistura dos complexos promoveu liberação de óxido nítrico suficiente 

pra promover até 40% de relaxamento desta aorta. 

A quantidade de NO mensurada não condiz com a realidade, haja vista que o 

NO reagiu com o ânion superóxido gerando peroxinitrito, em ambiente fisiológico. 

A permeação cutânea do sistema incorporado nas formulações foi estudada 

em modelo de pele animal, e pode-se observar que grande quantidade de complexo 

fica retido na epiderme e derme. Isto permite que o complexo seja alcançado pela 

irradiação na região do visível, para consequente liberação de NO no alvo desejável. 

Por fim, avaliou-se a capacidade citotóxica do NO gerado pelo sistema 

proposto. Pode-se dizer, ao fim, que o local e a quantidade de NO gerado influência 

na resposta celular, e tal resposta varia de linhagem para linhagem. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho de doutoramento, pode-se 

dizer que a elaboração deste inovador sistema, [Ru(NH3)5pz]2+/trans-

[RuCℓ([15]aneN4)NO]2+, doador de NO, permitirá uma melhor compreensão dos 

processos fotoquímicos de complexos nitrosilos de rutênio. As respostas cutâneas, 

farmacológicas e anti-tumorais foram bastante satisfatórias, mostrando assim, poder 

ser um promissor pró-fármaco na terapia de doenças relacionadas à deficiência de 

níveis de NO. 
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