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Resumo 
 

SANTOS, M. Síntese e caracterização de complexos híbridos de rutênio e medida da 

atividade biológica contra Trypanosoma cruzi. 2012. 112f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2012. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas estão 

infectadas com uma ou mais doenças tropicais endêmicas encontradas especialmente entre as 

populações pobres da África, Ásia e América Latina. Nos últimos 25 anos, apenas 1% de 

todos os medicamentos desenvolvidos no mundo foram destinados ao tratamento de doenças 

tropicais, como a doença de Chagas. A doença de Chagas é causada por um protozoário 

intracelular, o Trypanosoma cruzi, e atualmente apenas dois compostos tem sido empregados 

para tratamento etiológico da doença de Chagas: nifurtimox e benznidazol. Entretanto, ambos 

os compostos apresentam considerável toxicidade sistêmica. Nesse contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi desenvolver complexos híbridos de rutênio, com potencial atividade 

tripanocida, que possam atuar com maior eficácia em sítios biológicos específicos do 

Trypanosoma cruzi e com reduzida toxicidade sistêmica. Para tal efeito, moléculas com 

conhecida atividade microbicida como derivados aminoglicosídeos, óxido nítrico e 

benznidazol foram coordenados a complexos de rutênio originando as espécies 

Ru(desoxiestreptamina), Ru(neamina), cis-[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3 e cis-

[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6. Os complexos foram caracterizados por espectroscopia de absorção 

no UV-vis e FTIR, espectrometria de massa, análise elementar, voltametria cíclica e 

voltametria de pulso diferencial. Nossos estudos sugerem que os complexos 

Ru(desoxiestreptamina), Ru(neamina), cis-[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3 e cis-

[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 apresentam propriedades químicas que suportam o sucesso da 

coordenação dos ligantes ao íon metálico rutênio(II) ou (III). Dentre todos os compostos 

estudados, cis-[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6,  apresentou maior potência tripanocida desprovida de 

citotoxicidade, a julgar pelos estudos in vitro. IC50 foi ao redor de 0,24 μmol.L
-1

, o que é 47 

vezes menor do que a droga comumente usada em tratamento de Doença de Chagas. Isto 

determinou avaliação in vivo, no que foi observado aumento da sobrevida dos animais 

infectados com tripomastigotas, para 60 dias. Os estudos desenvolvidos com complexos de 

rutênio no presente trabalho reafirmam o sucesso na obtenção de tais complexos inicialmente 

propostos, implementando importantes informações e perspectivas no que diz respeito a 

complexos nitrosilos de rutênio e seus potenciais terapêuticos na doença de Chagas. 

 

Palavras chave: Trypanosoma cruzi, complexo de rutênio, aminoglicosídeos, óxido nítrico, 

benznidazol. 



Abstract 
 

SANTOS, M. Synthesis and characterization of hybrid complexes of ruthenium and 

measurement of biological activity against Trypanosoma cruzi. 2012. 112f. Dissertation 

(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

According to World Health Organization (WHO), more than a billion people are infected with 

one or more endemic tropical diseases found especially among the poor countries in Africa, 

Asia and Latin America. Over the past 25 years, only 1% of all drugs developed worldwide 

were used for treating tropical diseases such as Chagas disease. The Chagas disease is caused 

by an intracellular protozoan, Trypanosoma cruzi, and currently only two compounds have 

been used for etiological treatment of Chagas disease: nifurtimox and benznidazole. However, 

both compounds have significant systemic toxicity. In this context, the aim of this work was 

developing hybrid ruthenium complexes with potential trypanocidal activity that can act more 

effectively in specific biological sites of Trypanosoma cruzi with reduced systemic toxicity. 

For this purpose, molecules with known microbicidal activity as aminoglycoside derivatives, 

nitric oxide and benznidazole were coordinated to ruthenium to produce 

Ru(desoxiestreptamina), Ru(neamina), cis-[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3 and cis-

[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 complexes. The compounds were characterized by UV-vis 

absorption spectroscopy, FTIR, mass spectrometry, elemental analysis, and cyclic 

voltammetry and differential pulse voltammogram. The chemical characterization presented 

in this work gave evidencie that support the coordination of biological ligand in ruthenium ion 

such as in Ru(desoxiestreptamina), Ru(neamina), cis-[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3 and cis-

[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 complexes. Subsequently, in vitro and in vivo studies have been 

conducted evaluating the cytotoxicity and trypanocidal activity of the ligands and ruthenium 

complexes. In vitro analysis suggested us that ruthenium complexes are greatly effective 

against T. cruzi. Among all complexes synthesized cis-[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 showed 

higher in vitro trypanocidal activity, which has determined the in vivo assays with this 

compound. IC50 was around 0,24 μmol.L
-1

, which is 47 times less than usual drugs used in 

Chagas diseases treatment. This was performed using animals infected with T. cruzi in 

trypomastigote form, animal survivals until 60 days. The studies developed for ruthenium 

complexes reaffirm the success in obtaining of the complexes originally proposed, 

implementing important information and perspectives regarding the nitrosyl ruthenium 

complex and its therapeutic potential in Chagas disease. 

 

Key Words: Trypanosoma cruzi, ruthenium complexes, aminoglycoside, nitric oxide, 

benznidazole. 



Introdução 

1.1 Doença de Chagas 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) doenças negligenciadas é um 

conjunto de doenças associadas à situação de pobreza, às precárias condições de vida e às 

iniquidades em saúde. Mais de um bilhão de pessoas estão infectados com uma ou mais 

doenças negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial
1
. As doenças 

negligenciadas são endêmicas especialmente entre as populações pobres da África, Ásia e 

América Latina. Em geral, essas são doenças tropicais infecciosas como leishmaniose, doença 

do sono, dengue, esquistossomose, malária, doença de Chagas, entre outras. 

Nos últimos 25 anos, apenas 1 % de todos os medicamentos desenvolvidos no mundo 

foram para tratar as chamadas doenças tropicais e a cada dia, cerca de três mil pessoas no 

mundo morrem vítimas destas doenças
2
. Um dos motivos para esse número elevado de óbitos 

é a falta de ferramentas adequadas para o diagnóstico e tratamento destas doenças, uma vez 

que os medicamentos disponíveis têm sido pouco efetivos terapeuticamente, visto que essas 

doenças afetam principalmente as populações mais empobrecidas nos países menos 

desenvolvidos do mundo e não constituem um mercado lucrativo para as indústrias 

farmacêuticas. 

O maior exemplo dessas doenças tropicais é a doença de Chagas que é causada pelo 

protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Ela foi primeiramente descrita em 1909, pelo 

médico brasileiro Carlos Chagas. O agente etiológico da doença de Chagas, o protozoário 

Trypanosoma cruzi, é transmitido para o homem pela picada de insetos triatomíneos, 

membros da subfamília Triatominae, que são insetos hematófagos. Dentro desta subfamília, o 

Triatoma infestans, Rhodnius prolixus e Triatoma dimidata são os principais vetores da 

doença. Eles vivem nas frestas e fendas de casas mal construídas de lama e palha e emergem à 

noite para se alimentarem. 

A doença de Chagas é uma doença endêmica nos países da América Latina e 

aproximadamente 8 a 10 milhões de pessoas são infectadas
3
 tornando-se a doença parasitária 

mais prevalente no continente americano e a primeira causa de doença cardíaca e morte 

cardíaca entre populações pobres na América Latina (ENGELS & SAVIOLI, 2006). 

Conforme a OMS mais de 25 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de infecção e em 

2008 estima-se que 10.000 morreram devido à doença. 

                                                 
1
 Revista Saúde Pública, 2010, 44(1):200-202. 

2 
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNDi 

3
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/index.html 



O Trypanosoma cruzi possui variações morfológicas e funcionais, alternando entre 

estágios que sofrem divisão binária e as formas não replicativas e infectantes (Figura 1). No 

hospedeiro invertebrado (Triatomíneo), as formas epimastigotas se multiplicam no lúmen do 

intestino e se diferenciam para tripomastigotas metacíclicos, na porção final do intestino. O 

ciclo no hospedeiro vertebrado se inicia quando este é picado pelo inseto infectado (1), o qual 

defeca ao redor da picada. O parasita presente nas fezes penetra pela pele lesionada ou 

mucosa chegando à corrente sanguínea (2). Após adesão e penetração da forma tripomastigota 

metacíclica nas células hospedeiras, os tripomastigotas se diferenciam em amastigotas que se 

multiplicam dentro das células (3-4). Quando as células estão cheias de formas amastigotas, o 

parasita se transforma em tripomastigota pelo crescimento do flagelo, provocando a lise das 

células liberando a forma tripomastigota, que se espalha através do sistema linfático e da 

corrente sanguínea invadindo tecidos adjacentes (5). O ciclo é completo quando um inseto 

triatomíneo ingere o sangue de uma pessoa contaminada (6) (FRANCO-PAREDES et al., 

2009) .   

 

Figura 1: Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Fonte: http://bestpractice.bmj.com/best-

practice/monograph/1160/basics/pathophysiology.html 

 

Uma contribuição para o aumento da disseminação da doença e manutenção de áreas 

endêmicas são os reservatórios naturais que são animais infectados com o protozoário, porém 

não manifestam a doença. São mais de 150 espécies de animais que são reservatórios naturais 

da doença de Chagas, entre eles, gato, cães, porcos, roedores, marsupiais e tatus. 



A transmissão vetorial é confinada ao continente Americano, no entanto a transmissão 

da doença pode ocorrer por outras maneiras como transfusão sanguínea, transplante de 

órgãos, transplante de medula óssea, infecção congênita, ingestão de alimentos contaminados, 

acidente em laboratório (PARKER & SETHI, 2011). 

Devido ao constante fluxo de imigrantes de áreas endêmicas para países não 

endêmicos como a Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos e partes da Europa, a doença 

de Chagas está se tornando um problema de saúde pública, pois tem sido identificado um 

aumento no número de indivíduos infectados (SCHMUNIS, 2007; RASSI et al., 2010). Uma 

estimativa revela que 300.000 pessoas infectadas vivem nos Estados Unidos, a maioria 

imigrante da América Latina (BUCKNER & URBINA, 2012). 

O American Red Cross publicou em 2007 um estudo mostrando que 1 em cada 4655 

doadores de sangue nos Estados Unidos foi confirmado como positivo para anticorpos T. 

cruzi
4
. Esses dados apontam para a necessidade de programas de controle da doença de 

Chagas com programas de controle ao vetor, fiscalização dos bancos de sangue, melhora das 

condições sócio-econômicas, cuidados eficientes com reservatórios naturais, intervenções 

terapêuticas ou profilaxia confiável (DUTRA et al., 2009). 

As seguintes diretrizes gerais da OMS são recomendadas para o controle e prevenção 

da doença de Chagas: aplicação de inseticidas em torno das casas, melhoria das casas para 

reduzir infestações de triatomíneos, utilização de mosquiteiros, preparo e armazenagem dos 

alimentos de forma adequada, triagem para todos os dadores de sangue e tecidos, e rastreio de 

recém-nascidos de pais infectados. 

 Como resultado de uma iniciativa multinacional coordenada pelos países do Cone Sul 

da América do Sul, o número de novas infecções de Chagas foi reduzido em 70 % do ano de 

1983 a 2000 (MONCAYO, 2003). Esta redução tem sido alcançada interrompendo a 

transmissão por vetores e a transmissão transfusional de T. cruzi através de controle químico, 

melhorias habitacionais, educação, e de triagem de doadores de sangue.  Devido ao sucesso 

desta iniciativa, programas similares estão sendo desenvolvidos e implementados em muitas 

regiões da América Latina (PARKER & SETHI, 2011). Consequentemente, o sucesso da 

continuação destes programas implicará em uma mudança significativa na epidemiologia 

atual da doença de Chagas. 

                                                 
4
 Centers for Disease Control and Prevention. Blood Donor Screening for Chagas Disease – United States 2006-

2007. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 2007, 56, 141-143.  

 



Quando a transmissão é através do vetor ocorre uma manifestação característica da 

doença de Chagas que é uma reação inflamatória no local da inoculação do T. cruzi. Se a 

inoculação for através da pele observa-se o aparecimento de um nódulo furuncular com 

discreto edema central, conhecido como chagoma. Se a inoculação ocorre através da mucosa 

conjuntiva, o paciente desenvolve um edema unilateral, bipalpebral e conjuntive com 

linfadenopatia regional ipsilateral, referido como sinal de Romaña (PARKER & SETHI, 

2011).  

A infecção chagásica humana é caracterizada por uma fase aguda que se inicia 

imediatamente após a infecção e dura cerca de dois meses. Durante a fase inicial aguda o ciclo 

do parasita intercala entre a replicação intracelular (amastigotas) e a não replicação – fase 

sanguínea (tripomastigotas), caracterizada pelo alto número de parasitas na corrente 

sanguínea.  

A fase aguda pode ser assintomática, 60 a 70 % dos casos, ou sintomática associada 

com febre, mal estar, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, miocardite, conjuntivite e mais 

raramente meningoencefalite. Os sinais e sintomas da fase aguda são na maioria não 

específicos dificultando a detecção da doença precocemente. Raramente as pessoas são 

diagnosticadas ou tratadas nessa fase da doença. Estes sintomas resultam em uma taxa de 

mortalidade de aproximadamente 10 % (CLAYTON, 2010). 

A transição da fase aguda para a fase crônica é acompanhada por uma diminuição 

acentuada na parasitemia, devido à eficaz resposta imune, o que mantém os níveis do parasita 

abaixo dos níveis detectáveis no hospedeiro durante toda a fase crônica da doença. Apesar dos 

níveis baixos de parasitas, é durante a fase crônica que os pacientes podem desenvolver as 

formas mais graves da doença (DUTRA et al., 2009).  

Dos pacientes que se encontram na fase crônica da doença, aproximadamente 30-40 % 

desenvolvem a forma cardíaca (cardiomegalia) e/ou digestiva (megaesôfago e megacólon), 

enquanto que aproximadamente 70 % dos pacientes infectados não apresentam sintomas 

clínicos durante muitos anos após a infecção inicial, que geralmente se manifestam 10-30 

anos após a infecção inicial (RASSI et al., 2010). 

A forma digestiva é caracterizada por disfunção gastrointestinal, megaesôfago e/ou 

megacólon, devido à destruição das fibras musculares e neuronais no sistema digestivo o que 

em muitos casos graves conduz a dilatação da estrutura digestiva e perda da motilidade do 

esôfago e intestino (DUTRA et al., 2009). Dos pacientes infectados que apresentam a fase 

crônica da doença 10-15 % desenvolvem a forma digestiva da doença (RASSI et al., 2010). 



O megaesôfago causa disfagia (dificuldade ao engolir) com odinofagia (dor ao 

engolir), combinada com dor epigástrica, regurgitação, ptialismo (hipersalivação), e instituído 

em casos graves (RASSI et al., 2010). 

Megacólon frequentemente afeta o segmento sigmóide, reto, ou cólon descendente ou 

uma combinação, e causa uma severa constipação intestinal, distenção abdominal, e 

ocasionalmente uma obstrução intestinal devido ao fecaloma ou volvo de sigmóide (RASSI et 

al., 2010).  

Pacientes com megaesôfago tem uma maior prevalência de câncer de esôfago. Por 

outro lado, não tem sido relatado um aumento da freqüência de câncer em pacientes 

chagásicos crônicos com megacólon (RASSI et al., 2010). 

A forma cardíaca é a forma mais grave e freqüente da fase crônica da doença de 

Chagas atingindo 20-30 % dos pacientes. Provoca um aumento global do coração e um 

aumento da ação do sistema imunológico devido ao parasitismo, alterando as fibras do tecido 

cardíaco conduzindo a insuficiência cardíaca (CLAYTON, 2010). O dano mediado pela 

resposta imune associado com grande número de formas amastigotas nos miócitos cardíacos 

degenera as fibras cardíacas conduzindo a alterações como perda da função contrátil, 

cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, arritmias, morte súbita, entre outros. Nos estágios 

avançados desenvolve distúrbios de condução, disautonomia, cardiomegalia, fibrose, 

afinamento da parede ventricular e danos microvasculares (HIDRON et al., 2010). A lesão 

cardíaca na doença de Chagas crônica é considerada a principal responsável pela morbidade e 

a mortalidade nesta fase (MONCAYO & SILVEIRA, 2009; FRANCO-PAREDES et al., 

2009; CLAYTON, 2010). 

O diagnóstico da doença de Chagas na fase aguda devido à alta parasitemia é feita por 

microscopia, com identificação das formas tripomastigotas em esfregaço de sangue periférico, 

teste de concentração micro-hematócrito ou Strout. No entanto na fase crônica da doença com 

o declínio da parasitemia a detecção da doença por microscopia torna-se ineficiente. Para o 

diagnóstico da fase crônica devem ser realizados 2 testes sorológicos para confirmar a 

presença de anticorpos IgG anti –T. cruzi, através dos testes sorológicos como ensaio 

imunoenzimático (ELISA), hemaglutinação indireta ou imunofluorescência indireta 

(PARKER & SETHI, 2011). 

Nenhum desses testes tem suficiente sensibilidade ou especificidade para ser usado 

sozinho, portanto 2 métodos diferentes devem ser utilizados para aumentar a precisão do 

diagnóstico. Além disso, métodos baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR) 

acoplado à hibridização com sondas moleculares e o Western blot (WB) têm apresentado 



resultados promissores e poderão ser utilizados como teste confirmatório tanto na fase aguda 

como na fase crônica da doença. Estes métodos são baseados no emprego de 

oligonucleotídeos sintéticos que amplificam seqüências de DNA específicas do patógeno-alvo 

e podem fornecer um diagnóstico definitivo da doença de Chagas durante a fase aguda e 

crônica da doença (PARKER & SETHI, 2011).  

Exames clínicos refinados como Ecocardiograma com Doppler e de monitoramento 

Holter 24 h são utilizados para diagnóstico de pacientes com a forma cardíaca da doença 

(RASSI et al., 2010). 

No entanto, é imprescindível a busca de ensaios sorológicos, parasitológicos e 

moleculares eficientes e rápidos para o diagnóstico de pacientes em fase aguda e crônica da 

doença e a implementação de um ensaio quantitativo capaz de estimar precisamente a carga 

parasitária para se obter um indicador da resposta à quimioterapia específica anti- T. cruzi 

para se avaliar a eficácia terapêutica.  

1.2 Tratamento da doença de Chagas 
 

Embora desenvolvidos há mais de 40 anos, atualmente encontra-se disponível para o 

tratamento da doença de Chagas apenas 2 fármacos o benznidazol (Rochagan®, Rodanil® - 

Roche; LAFEPE-Benzonidazol – Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco), N-

benzyl-2-nitroimidazol acetamida, e o nifurtimox (Lampit® - Bayer®), 3-metil-4-(5’-

nitrofurfurilidenoamino)tetra-hidro-4H-1,4-tiazina-1,1-dióxido.  

Ambos medicamentos possuem o grupo nitro (-NO2) o qual é reduzido ao grupo 

amino (-NH2) pela ação de enzimas do tipo nitroredutases, que atuam especificamente em 

sistemas moleculares do tipo R-NO2. Este processo, iniciado pela reação catalisada pela 

NADPH citocromo P450 redutase leva a formação de um intermediário nitro radicalar (R-

NO2
-
) com subseqüente formação de hidroxilamina (R-NHOH) (MAYA et al., 2007; 

DESSOY et al., 2009).  

O efeito tripanocida do benznidazol se deve a ligações covalentes entre o radical nitro 

formado com macromoléculas do T. cruzi (DNA e citocromo P450). No caso do nifurtimox o 

radical reduz o oxigênio molecular formando o íon superóxido e regenerando o grupo -NO2 

num processo conhecido como ciclo redox. O íon superóxido é captado pela enzima 

superóxido dismutase gerando peróxido de hidrogênio que através da reação de Haber-Weiss 

na presença de íons Fe
III

, forma radical hidroxila. A esta espécie tem sido atribuído o efeito 

tripanocida por mecanismos complexos que envolvem ligação a lipídeos, proteínas e ao DNA 

do T. cruzi (MAYA et al., 2007; DESSOY et al., 2009) (Figura 2). 



Os metabólitos (eletrofílicos) formados através do mecanismo de ação desses 

medicamentos podem atuar também em outros sistemas, especialmente do hospedeiro 

humano, devido a sua alta reatividade. Esta baixa especificidade de ação contribui para os 

efeitos citotóxicos observados no tratamento dos pacientes. 

 

Figura 2: Mecanismo de ação dos compostos benznidazol e nifurtimox. Fonte: Dessoy et al., 2009. 

 

Os efeitos colaterais mais comuns para o nifurtimox são perda de peso, sonolência, 

manifestações digestivas como náuseas, vômito e cólicas intestinais. Já para o benznidazol os 

efeitos colaterais podem ser agrupados em três formas: 1) manifestações de 

hipersensibilidade, como dermatite com erupção cutânea, edema periorbital ou generalizado, 

febre, linfadenopatia, dores musculares e articulares; 2) depressão da medula óssea, incluindo 

neutropenia, agranulocitose e púrpura trombocitopêmica; 3) polineuropatia periférica, 

representada por parestesias e polineurite. 

Esses medicamentos quando utilizados durante a infecção aguda, curam até 80 % das 

infecções, mas a grande maioria dos pacientes não é diagnosticada até que eles se encontram 

na fase crônica a qual, infelizmente, as taxas de cura parasitológica com as drogas, como 

avaliado pela sorologia convencional, são menos de 20 % (BUCKNER & URBINA, 2012). 

Ambos, nifurtimox (Nf) e benznidazol (Bz), são amplamente criticados devido à sua 

toxicidade sistêmica, com sérios efeitos colaterais, incluindo anorexia, vômito, dor de cabeça, 

vertigem, entre outros (COSTA, et al., 1993; CASTRO et al., 2006), resultando na 

interrupção do tratamento em 20-30 % dos casos (ISSA & BOCCHI, 2010). Contudo, não há 

drogas para a sua substituição e a principal razão para tal fato é devido a Chagas pertencer a 

um grupo de infecções tropicais, especialmente endêmica (estimada em 1,4 %) em populações 

de baixa renda, de regiões em desenvolvimento da África, Ásia e das Américas (CLAYTON, 

2010). 



Como mencionado acima, as opções terapêuticas atualmente disponíveis são limitadas 

e a maioria das medidas terapêuticas destina-se ao tratamento das conseqüências da doença de 

Chagas (GUTIERREZ, 2009). 

Nesse contexto, torna-se inevitável perceber a necessidade do desenvolvimento de 

fármacos que atuem tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença. As pesquisas por 

novos fármacos para o tratamento da doença de Chagas têm evoluído sensivelmente nas 

últimas décadas, com destaque para o seqüenciamento do genoma do T.cruzi que permitiu a 

identificação de vários genes, muitos deles existentes no parasita e não no homem, alvos 

moleculares específicos do parasita, apresentando novas possibilidades para o 

desenvolvimento de fármacos seletivos (EL-SAYEDE et al., 2005). 

Alguns desses alvos moleculares são mais interessantes para o processo de 

desenvolvimento de novos fármacos, dentre eles estão enzimas como as proteases, proteínas 

quinases, trans-sialidase, DNA-topoisomerase, e vias importantes do parasita como a 

biossíntese de esteróis, via glicolítica, biossíntese de lipídeos, entre outros. 

As proteases possuem múltiplas funções que envolvem desde a invasão celular até o 

escape do parasita pelo sistema imune do hospedeiro. Dentre elas podemos selecionar como 

exemplo a cruzaína, da classe das cisteíno proteases, que estão diretamente envolvidas na 

sobrevivência e replicação do parasita (DESSOY et al., 2009). 

Outra estratégia para o planejamento de novos fármacos é a via glicolítica que é 

responsável pela produção de energia do parasita, pois as formas tripomastigotas são 

desprovidas do ciclo do ácido tricarboxílico e são altamente dependentes da via glicolítica 

para produção de ATP. Dentre as enzimas da via glicolitica a gliceraldeido-3-fosfato- 

desidrogenase (GAPDH) é uma enzima que tem sido alvo de muitos estudos em química 

medicinal (DESSOY et al., 2009).  

 Vários inibidores têm sido descobertos especialmente nas últimas décadas com os 

avanços da biologia molecular, bem como da química medicinal e computacional, da síntese 

orgânica planejada e dos ensaios biológicos em larga escala. Muitos estudos vem sendo 

conduzidos e culminando na descoberta de moléculas bioativas candidatas a fármacos, tendo 

em vista alvos específicos do parasita para que se obtenha uma eficácia no tratamento devido 

à alta seletividade e redução dos efeitos colaterais. Dentre os inibidores destas enzimas 

destacam-se os complexos nitrosilos de rutênio e ferro, doadores de óxido nítrico (SILVA et 

al., 2010; SILVA, et al., 2009).  



1.3 Aplicações farmacêuticas de complexos metálicos 
 

A diversidade de compostos inorgânicos e suas aplicações na medicina abrangem as 

principais classes de medicamentos por apresentarem os mais distintos mecanismos de ação. 

Como por exemplo, os complexos de platina, utilizados no tratamento de câncer, assim como 

os complexos de ouro no tratamento de artrite, os complexos de prata usados como agentes 

antimicrobianos, o complexo de arsênio usado para o tratamento de sífilis, e os complexos de 

mercúrio utilizados como diuréticos (BERNERS-PRICE & SADLER, 1996; BAKHTIAR & 

OCHIAI, 1999; ALLARDYCE & DYSON, 2001). 

Alguns complexos nitrosilos 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,  vasodilatador útil no controle da pressão 

arterial, especialmente em casos de emergência é um exemplo de complexo metálico que 

carrega um ligante ativo (óxido nítrico) (MONCADA et al., 1991; STOCHEL et al., 1998). 

Neste contexto, os complexos de rutênio têm recebido considerável atenção no 

tratamento de câncer devido ao seu comportamento cinético e mecanismo de ação ser 

semelhante à cisplatina.  O composto de rutênio NAMI-A inibe a formação e crescimento de 

metástases, encontrando-se na fase II de ensaios clínicos, e o composto de rutênio KP-1019 

induz apoptose em células de carcinoma coloretal, atualmente em fase I dos ensaios clínicos. 

É importante ressaltar a reduzida toxicidade desses compostos se comparados com a 

cisplatina (TFOUNI et al., 2012). 

Estas propriedades foram atribuídas à similaridade no metabolismo entre os compostos 

de rutênio e ferro, a qual 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). 

Os primeiros relatos na literatura do uso de metais de transição na quimioterapia da 

doença de Chagas são referentes ao uso de sais de ouro, cobre e zinco. A partir da década de 

80 muitos esforços foram direcionados na avaliação da ação anti-trypanosoma cruzi de uma 

variedade de complexos com atividade antitumoral, devido principalmente às semelhanças 

bioquímicas em termos de metabolismo e recursos de sistemas de proteção entre os 

tripanosomatídeos e algumas células tumorais (LOPEZ et al., 2007). 



Recentemente têm sido relatados complexos nitrosilos de rutênio com atividade 

tripanocida in vitro e in vivo, os quais são eficientes na redução tanto da parasitemia quanto da 

inflamação cardíaca e conduzem a uma total sobrevida de ratos infectados que foram tratados 

com os complexos (SILVA et al., 2007). 

De acordo com a composição da sua esfera de coordenação o rutênio tem vários 

estados de oxidação: Ru(II), Ru(III) e Ru(IV). A maioria destes estados de oxidação é 

acessível em condições fisiológicas. Complexos de rutênio são desenvolvidos particularmente 

com ligantes de relevância biológica, e o estado de oxidação mais comum é o Ru(II) e Ru(III) 

em solução aquosa (Figura 3). Complexos com Ru(III) podem servir como precursor para a 

obtenção de complexos Ru(II) através da redução que pode ocorrer também in vivo por 

redutores biológicos, tais como glutationa e ácido ascórbico. Os centros de Ru(II) são mais 

reativos que Ru(III) em reações de substituição e são capazes de coordenar rapidamente com 

átomos de nitrogênio e enxofre disponíveis em biomoléculas (TFOUNI et al., 2012). 

Tetraaminarutênio(III) e (II) constitue uma classe muito interessante de compostos 

para a química medicinal, pois possui solubilidade e estabilidade em água além de baixa 

toxicidade. As aminas, as quais são orientadas ao longo dos eixos X e Y dos complexos 

octaédricos, são ligantes inertes que permitem reações de substituição. Dependendo da 

natureza dos ligantes e o estado de oxidação a reatividade fotoquímica pode diferir (TFOUNI 

et al., 2012). 

 

Figura 3: Estrutura espacial octaédrica do rutênio. 

 

  Uma abordagem alternativa para a descoberta de novos metalofármacos envolve a 

ligação de um composto orgânico de conhecido valor terapêutico a um fragmento contendo 

metal; isto resulta em um sinergismo de metal-fármaco em que o metal atua como um 

transportador e estabilizador para a droga atingir o seu alvo, enquanto que a droga orgânica 



carrega e protege o metal e impede reações secundárias no seu trânsito para um segundo alvo 

da ação biológica. 

Compostos doadores de óxido nítrico (NO) tem recentemente emergido como uma 

interessante e importante alternativa para o tratamento das infecções com T. cruzi (SILVA et 

al., 2007). Esses compostos apresentam baixa toxicidade in vitro e in vivo e estabilidade em 

meio aquoso e na presença de oxigênio, além de serem capazes de liberar NO por redução 

pelos agentes redutores presentes no meio (ZANICHELLI et al., 2006; SILVA et al., 2007). 

O NO liberado por esses compostos no sítio de ação pode ser controlado através da seleção 

criteriosa dos ligantes presentes no complexo (TOLEDO et al., 2005).  

O grupo de Silva (GUEDES et al., 2010; SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2003) 

descreve complexos nitrosilos de rutênio potencialmente ativos contra T. cruzi em modelos 

experimentais in vitro e in vivo. A justificativa dos autores para a atividade tripanocida dos 

complexos foi atribuída à capacidade tripanocida do NO (MACHADO et al., 2010). 

Complexos de rutênio podem ser usados como doadores de óxido nítrico devido às 

suas propriedades químicas que favorecem a ligação estável entre o metal e a molécula de 

óxido nítrico, pois existe uma doação de densidade eletrônica dos orbitais σ do NO para o 

metal. Além da ligação σ, há uma doação de densidade eletrônica dos orbitais d do metal para 

o orbital π* do NO, denominada de retrodoação (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação dos orbitais moleculares envolvidos na ligação de um metal com o ligante 

nitrosilo. 

 

A molécula de NO pode ligar-se ao metal (M) tanto pelo átomo de nitrogênio (M—

NO) como pelo átomo de oxigênio (M—ON), originando as formas nitrosilo ou isonitrosil, 

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

ocorrer com metais mais eletropositivos, como lítio e sódio (RICHTER-ADDO & 

LEGZDINS, 1992). 

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

coordenação são viáveis clinicamente, como a indução luminosa e a redução eletroquímica do 
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NO
+
 coordenado. Ambas as técnicas levam em consideração a baixa afinidade observada 

entre o ligante NO
0
 e alguns íons metálicos. Consequentemente o NO

0
 é liberado com 

constante de velocidade dependendo do efeito trans promovido pelo ligante. Isso mostra que a 

fotoquímica e os processos eletroquímicos podem ser utilizados para modelar diferentes 

processos bioquímicos. 

1.4 Importância biológica do Óxido nítrico 
 

O Óxido Nítrico (NO) é um radical livre, gasoso, incolor, e é a menor molécula 

classificada como mensageiro nos processos biológicos e não é dependente de transportadores 

específicos nem de canais de passagem intracelulares. Uma das funções fisiológicas do NO 

foi descoberta por Furchgott e Zawadzki, 1980, que constataram que o fator de relaxamento 

derivado do endotélio, potente vasodilatador, era o NO produzido pela enzima NO-sintase nas 

células endoteliais da aorta de coelhos. O NO também atua em carcinogenesis, 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; CHIANG, et al., 2005). 

O NO é um produto da oxidação da L-arginina a L-citrulina por uma família de 

enzimas dependentes de NADPH,  conhecidas coletivamente como NO sintases (NOS). 

Existem três isoformas da NOS, uma é induzida pelo estímulo imunológico (iNOS) e duas 

delas são constitutivas, a NOS endotelial (eNOS) e neuronal (nNOS) (MONCADA et al., 

1991). 

A produção de NO por NOS induzível (iNOS) tem ações antimicrobianas, dependendo 

da sua concentração, e pode também interferir com proliferação celular e morte por apoptose. 

Na infecção experimental aguda por T. cruzi as citocinas, interferon gama, fator de necrose 

tumoral e moléculas que provocam quimiotaxia são produzidas e consideradas relevantes para 

a indução da iNOS e morte do T. cruzi dependente de NO (MACHADO et al., 2000; 

GUTIERREZ et al., 2009). Essa resposta imune também pode causar disfunção miocárdica 

(SILVA et al., 2003). 

O controle da infecção de T.cruzi em hospedeiros vertebrados é dependente da 

ativação de macrófagos e produção de NO, o qual está envolvido na destruição intracelular do 

parasita (SILVA et al., 2003). Assim, a modulação farmacológica dos níveis de NO tem 

ganhado interesse como um potencial alvo quimioterápico. 

Entretanto, por ser uma espécie radicalar, o NO reage rapidamente com outras 

moléculas, como o oxigênio (O2) e o ânion superóxido (O2
-
). Quando reage com o O2, o NO 



forma dióxido de nitrogênio (NO2), porém quando reage com o O2
-
, ocorre a formação de 

peroxinitrito (ONOO
-
) que é um potente oxidante, o qual subsequentemente reage com alvos 

biológicos (ISCHIROPOULOS & AL-MEHDI, 1995).  

Estas descobertas recentes têm estimulado o interesse na química e bioquímica do NO 

levando ao desenvolvimento de novas drogas para a medicina (IGNARRO, 2000; IGNARRO 

et al., 1999, TOGNIOLO et al., 2001; SAUAIA et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004; 

BONAVENTURA et al., 2004; SAUIAIA et al., 2005; DE LIMA et al., 2005). Devido à 

extrema instabilidade da molécula de NO em meio biológico e seu curto tempo de meia vida 

(aproximadamente 5 segundos), torna-se difícil o estudo de seus efeitos fisiológicos. Assim 

existe um grande interesse em complexos químicos que possam servir de pró-drogas para a 

liberação controlada do NO nos sistemas biológicos (WORKS et al., 2001). Esses complexos 

devem apresentar algumas propriedades características como ser de fácil síntese em uma 

forma pura e estável, de preferência hidrossolúveis, gerar NO quantitativamente, e os 

subprodutos obtidos após liberação do NO devem ser inertes e atóxicos. Dessa forma, o 

desenvolvimento de complexos que podem agir como doadores de NO, num organismo 

biológico, é de interesse para a clínica médica, haja visto a possibilidade de se controlar a 

liberação do óxido nítrico por reações fotoquímicas e/ou redutimétricas. 

1.5 Complexos híbridos como agentes anti-Trypanosoma cruzi 

 

  Baseando-se na estratégia de desenvolver complexos que apresentem sinergismo no 

mecanismo de ação, a proposta do presente trabalho foi coordenar ligantes ativos a complexos 

nitrosilos de rutênio, tendo como escolha o benznidazol com o objetivo de melhorar a 

eficácia, reduzir a toxicidade e aumentar a hidrossolubilidade. Sua coordenação ao complexo 

de rutênio tem sido explorada como tentativa de reduzir a toxicidade do benznidazol e 

amplificar sua eficácia terapêutica (SILVA et al., 2008). Considerando que o mecanismo de 

ação do benznidazol envolve a redução do grupo nitro, o ancoramento desse fármaco num 

complexo de rutênio poderia facilitar o processo de nitrorredução, e assim melhorar sua 

potência e eficácia. Além disso, a liberação do NO no sitio de ação provocaria um efeito 

sinérgico com a ação do benznidazol contra o T.cruzi. 

Outra estratégia proposta nesse trabalho foi a coordenação de aminoglicosídeos ao 

complexo de rutênio, visto que aminoglicosídeos têm sido muito utilizados como antibióticos 

de amplo espectro para o tratamento de infecções causadas por bactérias aeróbicas Gram-

negativas e Gram-positivas, vírus e alguns protozoários. Estudos mostram que os 



aminoglicosídeos podem se ligar a subunidades do RNA, como rRNA, tRNA e mRNA, 

causando erros na decodificação e translocação e inibem a reciclagem do ribossomo, 

interferindo na biossíntese de proteínas. A neomicina é um dos mais estudados 

aminoglicosídeos e interage com o rRNA por interações de hidrogênio e ligação eletrostática 

devido às funcionalidades amino e hidroxila que são carregados positivamente, em condição 

de pH neutro (WU et al., 2010). 

No entanto, os aminoglicosídeos possuem efeitos adversos causados pela falta de 

seletividade para alvos diferentes de RNA e provocam principalmente nefro e ototoxicidade 

(MORRIS & WILMOT, 1997). Portanto, muitos esforços têm sido feitos para sintetizar novos 

ligantes de RNA específicos, que podem ter potencial atividade contra microorganismos, com 

menor toxicidade (XU et al., 2009; MEI et al., 2008; BAUSSANNE et al., 2010). Existem 

alguns exemplos de pequenas moléculas que reconhecem especificamente certas estruturas 

secundárias de determinado RNA.  A neamina (Figura 5 - A), porção farmacofórica da 

neomicina, é capaz de interagir com alvos específicos do rRNA e possui menor toxicidade 

que a neomicina. Ela é constituída por um anel aminociclitol, 2-desoxiestreptamina (Figura 5 

- B), ligado a um aminoaçúcar através da ligação glicosídica. O aminociclitol é crucial para o 

reconhecimento e interação com o rRNA bacteriano (LIANG et al., 2005). Além disso, a 2-

desoxiestreptamina é prontamente disponível por degradação química de alguns 

aminoglicosídeos (VOURLOUMIS et al., 2002). 
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Figura 5: Estrutura química da neamina (A) e 2-desoxiestreptamina (B). 

 

Estudos recentes mostram atividade da neamina em inibir o crescimento do câncer de 

próstata por suprimir a transcrição da angiogenina mediada pelo rRNA. Angiogenina (ANG) 

desempenha um importante papel na progressão do câncer de próstata por estimulação da 

transcrição rRNA de células endoteliais e  cancerosas. Inibidores da ANG têm tanto o 

benefício da quimioterapia quanto da terapia antiangiogenesis (IBARAGI et al., 2008). 



Além disso, suas propriedades contra microorganismos estão sendo muito exploradas 

devido à alternativa de se conseguir derivados que sejam mais específicos na inibição, como 

derivados de neamina que são capazes de inibir a ligação de proteínas regulatórias do HIV 

pela interação com o RNA viral (YAJIMA et al., 2006). 

A coordenação de derivados aminoglicosídeos ao complexo de rutênio se tornou 

sugestivo pelo fato de serem compostos muito ativos. A perspectiva deste trabalho é que com 

a coordenação ao complexo de rutênio o aminoglicosídeo neamina, e seu derivado 2-

desoxiestreptamina se tornem menos tóxicos e possivelmente mais eficazes. 

Enfim, um marco interessante destes estudos refere-se ao fato da baixa toxicidade de 

tais complexos associada a uma eficácia equiparável ou superior à de medicamentos 

atualmente empregados na clínica. A proposta desses novos compostos têm se mostrado 

promissora e representa grandes perspectivas no avanço da terapêutica da doença de Chagas. 

Este trabalho apresenta a síntese e caracterização destes complexos de rutênio coordenados a 

esses ligantes e suas perspectivas em estudos envolvendo ensaios biológicos in vitro e in vivo 

com potencial ação tripanocida. 

  



 

Conclusões 
 

Ao longo do presente trabalho, incessantemente ressaltamos a importância da 

obtenção de novos complexos de rutênio que possam corroborar na terapêutica da doença de 

Chagas, a fim de aumentar a possibilidade da utilização dessas metalo-drogas. Para tal efeito, 

é importante que a obtenção destes complexos seja realizada de forma estruturada para que 

haja reprodutibilidade em sua obtenção. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta 

minuciosos cuidados quanto à caracterização química dos complexos obtidos, inclusive de 

ligantes intermediários, no intuito que o produto final apresentasse sempre o mesmo padrão 

de qualidade.  

Assim, descrevemos a caracterização dos complexos Ru(desoxiestreptamina)
 

e 

Ru(neamina) por espectroscopia de UV-vis e observamos a coordenação dos ligantes 

derivados de aminoglicosídeos com o complexo de rutênio precursor devido ao surgimento de 

bandas na região do visível, que caracteriza a transferência de carga ligante – metal. 

Através da caracterização por espectroscopia no infravermelho observamos a 

coordenação dos ligantes com o complexo de rutênio precursor pela modificação do espectro, 

principalmente, na região que compreende a deformação angular no plano de (O-H) e 

estiramento (C-O) através da ausência da banda no espectro dos complexos, sugerindo que 

esses ligantes se coordenam ao Ru-(NH3)4
3+

 através dos átomos de oxigênio. 

Na caracterização por voltametria cíclica e de pulso diferencial observamos o 

surgimento de processos redox sugerindo a formação de complexos binucleares. Tal hipótese 

pode ser confirmada através da análise elementar e espectrometria de massa. 

De acordo com a caracterização descrita e discutida ao longo do trabalho, os 

complexos Ru(desoxiestreptamina)
 
e Ru(neamina) apresentam propriedades químicas que 

suportam o sucesso na coordenação dos ligantes derivados de aminoglicosídeos com o 

complexo de rutênio precursor. 

Os resultados do estudo de atividade tripanocida sugerem que o mecanismo pelo qual 

os complexos de rutênio Ru(desoxiestreptamina)
 

e Ru(neamina) desempenham suas 

atividades tripanocidas é independente de citotoxicidade e que possivelmente desencadeiam 

seus efeitos sobre sistemas enzimáticos específicos existentes na forma tripomastigota. Tal 

fato evidencia a importância da coordenação dos ligantes aminoglicosídeos com o rutênio 

para potencialização da atividade tripanocida. 

Para o complexo cis-[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3.2Bz, a caracterização por 

espectroscopia na região do UV-vis evidencia bandas na região do ultravioleta que são 



 

atribuídas à transição interna   * dos ligantes insaturados (bpy, bz) e o ombro em 320 nm 

pode ser atribuído a transferência de carga metal ligante TCML devido a transição d(Ru
II
)  

*(NO
+
) ou d(Ru

II
)  *(bpy) e ou d(Ru

II
)  *(Bz), as quais condizem com complexos 

semelhantes já descritos na literatura. 

Através da caracterização por espectroscopia de infravermelho observamos a 

coordenação do benznidazol ao complexo de rutênio devido ao estiramento de υ(NO2)  em 

1365 cm
-1

, υ(CN) em 1550 cm
-1

 e υ(CO) em 1664 cm
-1

, os quais são coerentes com a 

coordenação axial do benzonidazol com o centro Ru(II) através do átomo de nitrogênio 

insaturado.  

Os resultados da análise elementar complementam a análise por cromatografia líquida 

de alta eficiência e sugerem que a estrutura do complexo possui 2 moléculas de benznidazol 

solvatando o complexo de rutênio.  

O resultado da atividade tripanocida para o complexo cis-

[Ru(bpy)2(Bz)(NO)](PF6)3.2Bz sugere que o mesmo apresentou maior efeito tripanocida em 

menores concentrações, quando comparado com o benznidazol. Tal resultado pode ser 

atribuído ao sinergismo entre o mecanismo de ação do benznidazol e o do óxido nítrico 

presentes no complexo. 

Dentre todos os complexos obtidos observamos que o cis-[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 foi 

aquele que apresentou maior potência tripanocida desprovida de citotoxicidade em estudos in 

vitro. Logo, tal complexo foi selecionado para prosseguirmos com estudos biológicos in vivo. 

Interessantemente, o complexo cis-[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 aumentou a sobrevida dos 

animais infectados com tripomastigotas, assim como o benznidazol. Entretanto, contrário ao 

observado para o benznidazol, o referido complexo não reduziu a parasitemia nos animais 

infectados. Em conjunto, esses resultados sugerem que a melhora da sobrevida dos animais 

infectados tratados com cis-[Ru(NO2)(bpy)2(Bz)]PF6 se deva a mecanismos que dificultem a 

instalação do parasita em órgãos alvos, como coração, esôfago e intestino.   

Enfim, a caracterização dos efeitos biológicos dos complexos de rutênio 

desenvolvidos no presente trabalho reafirmam o sucesso na obtenção de tais complexos 

inicialmente propostos, implementando importantes informações e perspectivas no que diz 

respeito a complexos nitrosilos de rutênio e seus potenciais terapêuticos na doença de Chagas. 
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