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RESUMO 

 

 

A atividade do óxido nítrico na Química e Biologia não é 

completamente conhecida. Centenas de artigos são publicados por ano, 

somente sobre este assunto. Muito mais estudos necessitam ser feitos nesta 

área. 

 Cientistas no campo da Biologia que queiram estudar como o óxido 

nítrico se comporta em diferentes sistemas necessitam de algum tipo de 

composto modelo que libera NO, para auxiliá-los em seus estudos 

farmacocinéticos. 

 O óxido nítrico (NO) é tão importante que há um grande desejo da 

sociedade cientifica em obter compostos que possibilitem liberá-lo. Ele 

apresenta aplicações diversificadas. Investigando a cinética de liberação de 

NO, poderemos saber como o mesmo pode ser aplicado nas mais diversas 

atividades, tais como: controlar a relaxação cardiovascular, pressão 

sanguínea ou mesmo o desenvolvimento do câncer. 

 Neste trabalho sintetizamos e caracterizamos cis-

[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 e trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2. Os valores 

obtidos para o complexo cis-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 por voltametria cíclica 

foram: E1/2= 0,21 V vs Fe ;UV-vis(298nm,332nm); FTIR:νNO= 1930 cm-1 ; 

para o complexo trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 a voltametria cíclica 

apresentou E1/2= 0,19 V vs Fe ;UV-vis (298nm,312nm); FTIR:νNO= 1921 

cm-1. 

 O desenvolvimento de sistemas de liberação de NO a partir de 

complexos nitrosilos de rutênio podem ser discutidos com particular 

referencia ao produto de necessidade médica. Uma compreensão 

apropriada das propriedades da molécula doadora de NO, em um sistema 
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de liberação de fármaco, é essencial antes do uso de interesse  na terapia 

clinica. 

 Foram estudadas as propriedades físico-quimicas dos compostos cis / 

trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 em emulsão água / óleo (A/O) e avaliadas as 

taxas de liberação de NO encapsulado na fase aquosa interna da emulsão. 

 O perfil de liberação de NO pelos complexos cis / trans-

[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 também foi estudada utilizando-se membrana de 

acetato de celulose, cujos resultados mostram um comportamento não 

linear com taxa de 4,53x10-4 mol/cm2 para a espécie cis-[RuCl(bpy)2NO]2+ 

e 3,33x10-4 mol/cm2 para a espécie trans-[RuCl(bpy)2NO]2+.  

 A permeação transdérmica e a acumulação dos complexos cis /trans-

[RuCl(bpy)2NO]2+ sobre a pele foi também estudada utilizando-se pele da 

orelha de porco. 

 Os dados obtidos por espectro de absorção UV-visível exibiram 

aumentos da concentração acumulada dos complexos sobre a pele quando 

os mesmos foram formulados em emulsão na forma livre, para ambos os 

isômeros. Tais resultados mostraram que os complexos ficaram 

acumulados principalmente na epiderme. 

 Também foram observados espectros UV-visível, utilizando-se 

acoplado um sensor seletivo para NO, que demonstraram que é possível 

liberar NO a partir dos complexos cis / trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 

através da eletro-redução em meio aquoso ou em emulsão A/O, quando um 

potencial de 0,00 V vs Ag/AgCl foi aplicado. 

 Estes resultados nos sugerem que o sistema de complexos de rutênio 

nitrosil veiculados em emulsão A/O poderia ser utilizado com sucesso no 

desenvolvimento de um sistema de liberação prolongada de NO 
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ABSTRACT 

 

Nitric oxide activity in chemistry and biology is not yet fully discovered. 

There are more than 5,000 papers alone on this subject each year. A lot more 

work needs to be done in this area.  

For people in biology who want to study how nitric oxide works in 

different systems, they need some kind of model compound to release nitric 

oxide to help them do their pharmacokinetic studies.  

Nitric oxide (NO) is very important, there is a great need in the scientific 

society to have a compound that can release it. There are many applications. By 

investigating the nitric oxide releasing kinetics, we will know if it can be 

applied to any of these activities such as controlling cardiovascular relaxation, 

blood pressure or cancer growth.  

We have synthesized and characterized cis-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 and 

trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2. We found that cis-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 

show by cyclic voltammetry E1/2= 0,21 V vs Fe ;UV-vis(298nm,332nm); 

FTIR:νNO= 1930 cm-1 and trans-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 show by cyclic 

voltammetry E1/2= 0,19 V vs Fe ;UV-vis(298nm,312nm); FTIR:νNO= 1921 

cm-1. 

The development of delivery systems for nitric oxide release from 

nitrosyl ruthenium complexes could be discussed with particular reference to 

the products of unmet medical needs. A proper understanding of the properties 

of the NO donor molecule in a drug delivery system is essential before an 

appropriate use in clinical therapy. We have studied the physical and chemical 

properties of cis/trans-[RuCl(bpy)2NO](PF6)2 in a water/oil emulsion (W/O) 
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and evaluate release rates of nitric oxide encapsulated in internal aqueous 

phase.  

The cis/trans-[RuCl(bpy)2NO]2+ release was also studied with a 

cellulose membrane, which show non-linear behavior with rate of 4,53x10-4 

mol/cm2 for cis-[RuCl(bpy)2NO]2+ and 3,33x10-4 mol/cm2 for trans-

[RuCl(bpy)2NO]2+. The transdermal permeation and skin accumulation of 

cis/trans-[RuCl(bpy)2NO]2+ on the percutaneous penetration was also studied 

through pig skin.  

Data showed that UV-vis absorber exhibited increases in skin 

accumulation when is formulated in emulsions in free form for both isomers. 

Those results showed that the complexes were mainly accumulated on 

epidermis. We also found by UV-visible and using a NO sensor that the 

cis/trans-[RuCl(bpy)2NO]2+ can release NO by electro-reduction in aqueous 

solution or in W/O emulsion when a potential of 0.0 V vs Ag/AgCl was 

applied. 

 Those results suggest us that a W/O emulsion system bearing nitrosyl 

ruthenium complex could successfully be used in the development of long 

acting nitric oxide release system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O óxido nítrico (NO) apresenta surpreendente onipresença em seres 

vivos. É uma das moléculas mais 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. A molécula de NO 

difunde-se livremente pela célula, com a mesma facilidade em meio 

hidrófilo e em meio lipófilo. Sua ação fisiológica depende muito mais de 

suas propriedades físico-químicas do que de sua conformação espacial 

(FELDMAN et al., 1993). 

Há duas décadas, 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). 

Pode-se ter uma idéia do crescente interesse em conhecer melhor 

esta molécula e suas propriedades, analisando-se o número de publicações 

referentes ao óxido nítrico no período de 1985 a 2003 (Figura 1). 
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Figura 1: Número de publicações sobre NO de 1985 a 2003. Fonte: Web  

of Science 

  

Em 1981, Tannenbaum e colaboradores, pesquisando a toxicologia 

de nitroaminas, demonstraram que óxidos de nitrogênio eram produzidos 

em quantidade significativa pelo metabolismo de mamíferos e que sua 

concentração aumentava em condições inflamatórias (GREEN et al., 1981). 

Assim, durante a década de 1980, algumas descobertas sobre a bioquímica 

do NO mudaram o conceito que se tinha sobre essa molécula.  

Quatro destas 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. 
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 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). 

Em 1992, a American Association for the Advancement of Science 

elegeu o NO como a molécula do ano (Science, 1992). Em 1996 Ignarro, 

Murad e Furchgott receberam o Albert Lasker Award, em reconhecimento 

aos seus trabalhos com o NO e em 1998, foram agraciados com o prêmio 

Nobel de Medicina. 

O NO já era conhecido por Faraday e Gay Lussac, no século XIX, 

como um gás facilmente difusível no ar e líquidos, paramagnético (portanto 

um radical livre), cerca de dez vezes mais solúvel em solventes orgânicos 

que em água, tal como o oxigênio molecular (O2).  

Sua alta reatividade química com compostos tiólicos (R-SH), leva à 

formação de S-nitrosotióis (R-SNO) e à rápida coordenação a metais de 

transição tais como íons de ferro e cobre que, associados ao antigo uso de 

medicamentos nitrados (R-NO2) e nitrosados (R-NO), do tipo de 

nitroprussiato de sódio, nitrito de amila e mesmo a nitroglicerina como 

anti-hipertensivos. Estas foram pistas importantes para a descoberta da 

natureza química do “endothelium derived relaxing factor” (FRED), 

identificado como o NO (Informativo CRQ-IV Maio-Jun/2003).  

O achado de Ignarro e Moncada foi o início para a revelação do rico 

e sofisticado repertório de funções biológicas do NO, algumas benéficas e 

outras deletérias. 
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O NO regula o tônus e a permeabilidade vascular, a adesão celular, a 

neurotransmissão, a adesão plaquetária, a broncodilatação, o sistema 

imunológico e a função renal, mas inibe a atividade de várias 

metaloenzimas; induz a peroxidação das membranas das células e lesão 

química do DNA; diminui os estoques de antioxidantes e aumenta a 

suscetibilidade de tecidos à radiação, metais pesados e agentes alquilantes. 

Portanto, tal como o oxigênio molecular, o NO comporta-se como uma faca 

de dois gumes: provê vida, mas também pode matar. Uma idéia geral sobre 

as principais formas de atuação do NO na Medicina e na Química pode ser 

visualizada através do Esquema 1. 

Es

 

 

quema 1: Principais formas de atuação do óxido nítrico na Medicina e  

na Química ( Fonte: Informativo CRQ-IV Maio-Jun/2003; 

figura extraída do artigo Prof. Etelvino Bechara, com 

modificações) 
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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 citotóxico, podendo atuar na regulação da pressão 

sangüínea, no sistema imunológico e nas atividades do cérebro, fígado, 

pâncreas, útero e pulmões (IGNARRO, 2000; WINK et al.,1996; 

AINSCOUGH & BRODIE, 1995; FELDMAN, 1993; CULOTTA & 

KOSHLAND JUNIOR, 1992; RICHTER-ADDO & LEGZDINS, 1992; 

STAMLER, 1992). 

Atualmente, uma linha de trabalho que tem recebido muita atenção 

está relacionada com a atuação do óxido nítrico como neurotransmissor. 

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 (KHAN et 

al., 2004 M; SHUKLA et al., 2003; SNYDER & BREDT, 1992; 

SHIMOKAWA et al., 1983). 

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

se desenvolvido esteja relacionada com sua ação vasodilatadora. Em 1987, 

constatou-se ser o NO o fator de relaxamento endotélio dependente 

(FRED). Nas células endoteliais o NO é produzido pela isoforma 

constitutiva da enzima 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 5 elétrons e conversão de NADPH em NADP. 

No meio celular, mesmo em concentrações menores que 5 µM, 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). 
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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 dessa 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 na 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 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 expressa, a NOSi permanece ativada por 

várias horas, gerando altos níveis de NO. A ativação desse 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 relacionado 

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. 

 

 

 



 Introdução  7

 
1.1. Propriedades físico-químicas do óxido nítrico 

 

O óxido nítrico é uma molécula paramagnética, uma vez que nas 

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

termodinamicamente menos estável, quando comparado aos gases N2 e O2 

(RICHTER-ADDO & LEGZDINS, 1992). Sua solubilidade em meio 

aquoso é 1,9 × 10-3 mol. L-1. Em sistemas biológicos sua velocidade média 

de difusão é cerca de 50 µm/s (WINK et al., 1996). 

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

intermediário entre o comprimento de uma dupla ligação (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 2.  
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Figura 2: Diagrama simplificado de orbitais moleculares do óxido nítrico. 
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Com base na configuração eletrônica, sempre surge a 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 2. A formação de dímero 

ocorre, porém, em condições especiais: é necessário que o NO esteja no 

estado sólido sob temperatura de nitrogênio líquido. 

2NO               N2O2
 

Esquema 2: Reação de dimerização do óxido nítrico. 

 

Nas condições normais de temperatura e pressão a dimerização não 

é termodinamicamente favorável. O dímero O=N⎯N=O possui uma ordem 

de ligação de 5 ligações, que é a mesma para duas moléculas de NO. O 

calor envolvido (∆H) neste processo foi determinado experimentalmente e 

corresponde à cerca de  –2,6 kcal/mol.  

A entropia (∆S) diminui, pois uma molécula é menos desordenada 

do que duas, uma vez que sob 1 atm e 300 °C, o termo -T∆S é +4,3 

kcal/mol. Assim, a energia livre de 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. 

As reações de óxido nítrico com moléculas orgânicas, 

cineticamente não são favoráveis 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. Essas reações requerem uma 

alta energia de ativação e são bastante lentas. Porém, o NO reage 
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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 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 d do metal 

para o orbital π* do NO (dπ(M)→π*(NO)), constituindo-se em uma retro-

doação (Figura 3).  

  

M N Oσ

retro-doação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 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, uma vez que a forma isonitrosil deve ocorrer em compostos com 

íosn metálicos de razão carga/raio menor do que a razão para os metais de 

transição, como os do bloco “s”, Li e Na (RICHTER-ADDO & 

LEGZDINS, 1992).  
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Complexos nitrosilos são normalmente caracterizados por 

espectroscopia na região do infravermelho por meio da banda de 

estiramento do NO {ν(NO)}. Essa energia vibracional é influenciada pela 

intensidade da retro-doação. Quanto maior a retro-doação, menor é a força 

de ligação do NO e, portanto, menor a energia vibracional da molécula. De 

acordo com RICHTER-ADDO & LEGZDINS (1992) existem vários 

fatores que afetam a intensidade da retro-doação, tais como o efeito 

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

valores da energia vibracional para o óxido nítrico não coordenado em seus 

três possíveis estado de oxidação estão relacionados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação entre o comprimento de ligação, energia 

vibracional na região do infravermelho e potencial redox das 

espécies NO+, NO0 e NO-. 

 NO+ NO0 NO-

Distância N−O (Å) 1,06 1,15 1,26 

ν (NO) (cm-1) 2377 1875 1470 

Potencial vs EPH (V) -1,20a ⎯ -0,33b

a) NO0/+, 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, de maior energia, ou no estado triplete, de 
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menor energia. O íon nitrosônio é isoeletrônico ao monóxido de carbono 

(CO). O íon nitrosônio 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), produtos das reações 

representadas nas equações do no Esquema 3. 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 instável e é convertida pela água em nitrito (reação 4) 

(IGNARRO, 2000). 

 
       NO0   +      O2  →   ONOO•                                                              (1) 

       NO0   +     ONOO•→   ONOONO  →2NO2               (2) 
       2NO2    +     2NO0     →   2N2O3                                 (3) 

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

 
       4NO0   +   O2   +   2H2O  →   4NO2

-    +    4H+                   (5) 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 3: 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 3 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 = 

8x106 (mol.L-1)-2.s-1. Portanto, a degradação do NO em meio aquoso e 

aeróbico não é linearmente dependente da sua concentração. 

Um dos aspectos mais intrigantes dessa reação é que sua constante 

de velocidade (k) é pouco dependente do solvente, do pH e da temperatura, 
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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 (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 esses compostos, os complexos 

metálicos são sui generis, pois o óxido nítrico reage facilmente com alguns 

metais, produzindo compostos estáveis. Tais compostos são, porém, 

susceptíveis à ação de certos estímulos químicos que promovem a liberação 

de NO. 

 

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 teve seu valor terapêutico na Arábia e na China. Ferro, zinco, cobre, 

mercúrio e bismuto foram usados em práticas médicas desde a Antiguidade 

até 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 
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de certos fármacos envolvendo metais é complexo, e a maioria ainda 

necessita de melhor entendimento. É importante que esses mecanismos 

sejam bem esclarecidos para que seja aumentada a eficiência dos fármacos 

e diminuídos seus efeitos indesejados.  

A modelagem molecular de complexos metálicos para fins 

terapêuticos envolve o delineamento de algumas etapas que possibilitam a 

absorção do fármaco pelo organismo: hidrólise do composto, ligação em 

sítio protéico, 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, como: manganês, cromo, 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 

do câncer; assim como os compostos de ouro, utilizados no tratamento de 

artrite reumatóide; os compostos de prata, usados como agentes 

antimicrobianos; e os compostos de mercúrio, foram 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 úteis 

(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 (ligante nitrosil) 

(STOCHEL et al., 1998; MONCADA et al., 1991). O uso desses 

compostos encontra, às vezes, limitação, devido às reações secundárias 
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indesejadas. 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 (terapia fotodinâmica) 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. Tal fato mostra que 

a fotoquímica e os processos eletroquímicos podem ser utilizados para 

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

Fármacos, cujo centro metálico é o rutênio, possuem boa aplicação 

clínica, principalmente por ser baixa a toxicidade do íon metálico. Isto se 

deve, em parte, à semelhança das propriedades físico-químicas desse íon 

metálico com as do íon 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 ao 

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

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

em meio fisiológico. Talvez o envolvimento de complexos de rutênio em 

reações redox em ocorra de maneira similar às dos compostos de ferro, ou 

seja, na enzima citocromo oxidase, ou pela participação da glutadiona ou 

pelo ascorbato, entre outros (ALLARDYCE & DYSON, 2001). As 

características de complexos nitrosilos de rutênio e a vasta literatura a eles 

referente (AU & WONG, 1997; SEDDON & SEDDON, 1984) tornam 

esses compostos propícios para a busca de novas substâncias que 

funcionem como agentes liberadores de NO. 
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1.3. Complexos nitrosilos de rutênio 

 

Compostos nitrosilos com metais de transição podem ser úteis como 

agentes liberadores de óxido nítrico e, em particular, na liberação 

redutimétrica de NO em alvos biológicos (TFOUNI et al., 2003). 

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). Essas 

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 complexos, chamados 

de “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 4 (FRICKER et al., 1997). 
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Figura 4: Fórmulas estruturais de complexos de rutênio denominado 

“scavengers” de NO, onde: a) K[Ru(Hedta)OH2] e  

b) K2[Ru(Hedta)Cl]. 
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A princípio, o NO presente no meio coordenar-se-ia ao rutênio 

substituindo a molécula de água em a e o cloreto em b. O novo complexo 

formado seria eliminado pelo organismo. 

A habilidade de compostos de coordenação de rutênio atuarem como 

“consumidores” ou 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], em que L são ligantes fosfínicos, estudados por Batista e 

colaboradores (VON POELHSITZ et al., 2002; ZAMPIERE et al., 2002; 

PAULA, et al., 2002; BATISTA, 2001; BATISTA, 1997), e complexos do 

tipo trans-[Ru(NH3)4L(NO)](BF4)3, em que L é imidazol, L-histidina, 

piridina e nicotinamida, amplamente investigados por Franco, Tfouni e 

colaboradores (CARLOS et al., 2004; TFOUNI et al., 2003; de BARROS 

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

et al., 2002; TORSONI 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 também ao desenvolvimento e estudo 

de complexos com ligantes macrocícliclos, do tipo trans-

[RuCl(cyclam)(NO)]2+, em que cyclam é 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano 

(LANG et al., 2000; McGARVEY et al., 2000), e trans-

[RuCl(imcyclen)(NO)]2+ (FERREIRA et al., 2004). Os macrociclos 

conferem aos compostos de coordenação diferentes propriedades e, devido 

a sua inércia, compostos desse tipo podem ser de grande interesse para o 

desenvolvimento de substâncias que possam apresentar atividade biológica 

(FERRO, 2000; MARTINEZ, 1997; SILVA & TFOUNI, 1992; SILVA et 

al., 1992; CHI et al., 1985). 
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A busca de métodos capazes de liberar óxido nítrico nos 

organismos, a partir de complexos nitrosilos de rutênio, tem sido alvo de 

muita pesquisa. 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)], em que P é um anel porfirínico (FORD et al., 

1998) e mais recentemente compostos do tipo [RuCl(salen)(NO)], em que o 

ligante salen é um derivado do diânion N,N’-bis(salicilidina)etilenodiamina 

(WORKS et al., 2001; WORKS & FORD, 2000). 

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, em que 

bpy é 2,2´-bipiridina. Durante as duas últimas décadas complexos 

polipiridínicos de rutênio vêm sendo intensamente investigados, 

principalmente devido a suas propriedades químicas e fotoquímicas 

(TOMA et al., 2000;  JURIS & BALZANI, 1988; DURHAM et al., 1980).  

Particularmente, os complexos nitrosilos de rutênio com co-ligantes 

piridínicos começaram a ser estudados por Meyer e colaboradores desde o 

início da década de setenta (CALLAHAN & MEYER, 1977; GODWIN & 

MEYER, 1971a; GODWIN & MEYER, 1971b), porém muitos aspectos do 

comportamento químico desses 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 (OOYAMA et al., 1995). 

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 
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vários tipos de complexos nitrosilos de rutênio aquo-solúveis 

(WIERASZKO et al., 2001; MARCONDES et al., 2001). 

Recentemente, trabalhos publicados pelo nosso grupo mostraram 

claramente a influência dos co-ligantes em relação à liberação do NO. 

Nesses artigos, a produção de NO foi constatada in situ tanto por processos 

redutimétricos quanto fotoquímicos. Para aumentar a possibilidade da 

utilização desses complexos, como metalo-drogas, é preciso conhecer mais 

sobre seu comportamento químico e seu 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 (OLIVEIRA et al., 2004; 

FERREIRA et al., 2004; SAUAIA et al., 2003a; SAUAIA et al., 2003b 

SAUAIA & SILVA, 2003; TOGNIOLO et al., 2001) e este aqui proposto 

visam contribuir para o conhecimento e descrição das propriedades físico-

químicas de complexos nitrosilos de rutênio. Além disso, estudos 

relacionados à reatividade desses compostos, quando submetidos à 

interação com meio biológico, serão necessários no que tangem à 

possibilidade de seu uso como fármaco. Tal estudo será principalmente 

realizado avaliando-se o efeito ocasionado na interação do composto 

metalo-nitrosil com a pele, num processo conhecido como permeação 

passiva. 

 

1.4. Permeação Passiva 

 

A administração de fármacos através da pele tem despertado um 

crescente interesse em muitas indústrias farmacêuticas. A liberação de 

fármacos por via transdérmica vem apresentando vantagens visíveis, uma 
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vez que esta evita o metabolismo hepático de primeira passagem, mantendo 

constante o nível sangüíneo do fármaco por um longo período de tempo e 

diminuindo os efeitos colaterais, bem como os efeitos gastrintestinais, que 

podem ocorrer devido ao contato deste com a mucosa gástrica 

(KSHIRSAGAR, 2000; BERTI & LIPSKY, 1995; RANADE, 1991; GUY 

& HADGRAFT, 1990). O fármaco veiculado pode ter ação tópica ou 

transdérmica, dependendo das características da formulação. 

Para avaliar a biodisponibilidade de fármacos incorporados em bases 

dermatológicas deve-se levar em consideração, principalmente, a sua 

liberação do veículo, pois uma rápida liberação e solubilização nas 

camadas da pele, geralmente levam a uma disponibilidade adequada do 

fármaco (LOPEZ et al., 2003; UEKAMA et al., 1992; GLOMOT et al., 

1988; UEKAMA et al., 1985). Como o estudo envolvendo liberação 

transdérmica de complexos metalo-nitrosil é inovador, serão abordados 

alguns aspectos gerais sobre a pele, no intuito de situar o trabalho a uma 

possível utilização desses compostos como fármacos. 

 

1.5. Anatomia da pele 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, revestindo,  num adulto, 

uma área média de superfície de 2m2 e recebendo um terço da circulação 

sanguínea do corpo. Ela é constituída de uma estrutura complexa de tecidos 

de natureza variada, dispostos e inter-relacionados de modo a adequar-se de 

maneira harmônica ao desempenho de suas funções (Figura 5). Ela atua 

como uma barreira protetora natural contra a penetração de compostos 

exógenos tóxicos, ataques físicos, excessiva perda de água ou de outro 

componente natural do corpo (CHIEN, 1992). Na pele observam-se várias 

estruturas anexas, que são os pêlos, unhas e glândulas sudoríparas e 

sebáceas (JUNQUEIRA et al., 1999 ). 
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Figura 5: Representação esquemática das camadas da pele. 

 

É, portanto, uma barreira biológica composta de três camadas 

principais: (i) epiderme, (ii) derme e (iii) hipoderme, que apresentam como 

principais características básicas: 

 

(i) epiderme: é a camada mais externa, porção epitelial de 

origem ectodérmica, avascular, composta de epitélio 

pavimentoso estratificado. Local de renovação celular 

contínua. As células epiteliais são mantidas juntas 

principalmente por pontes interligadas que são 

responsáveis pela integridade da pele (JACOB & 

FRANCONE, 1970). Ela é composta de cinco camadas de 

tipos de células: estrato córneo (EC), estrato lúcido, estrato 

granuloso, estrato espinoso e estrato basal (BERTI & 

LIPSKY, 1995). O limite entre a epiderme e a derme não é 
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regular, apresentando saliências e reentrâncias das duas 

camadas, que imbricam e se ajustam entre si.  

(ii) derme: uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, é 

formada por uma rede de fibras de colágeno de uma 

espessura aproximadamente uniforme, que é responsável 

pelas propriedades elásticas da pele. A camada superior da 

derme é formada por papilas que se projetam em direção à 

epiderme e que contém vasos sanguíneos e linfáticos, as 

terminações nervosas e os apêndices cutâneos como os 

folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas 

(CHIEN,1992). A camada mais profunda é formada por 

muitas estruturas com características elásticas (denso 

estroma fibroelástico de tecido conjuntivo), grandes 

quantidades de vasos sangüíneos (redes vasculares) e 

fibras nervosas. O transporte de solutos nesta área é 

rápido. 

(iii) a hipoderme (tecido subdermal adjacente ou tecido 

subcutâneo) é situada abaixo e em continuidade com a 

derme, e embora tenha a mesma origem desta, não faz 

parte da pele, mas apenas lhe serve de suporte e união com 

órgãos subjacentes. O tecido subcutâneo está localizado 

abaixo da derme e funciona como uma reserva de gordura, 

com propriedades isolantes e protetoras; ele não possui um 

papel na penetração cutânea porque se situa abaixo do 

sistema vascular, que está localizado na derme (SINGH & 

SINGH, 1999). 

Como anteriormente mencionado, a epiderme é composta de cinco 

camadas de tipos de células: estrato córneo (EC), estrato lúcido, estrato 

granuloso, estrato espinoso e estrato basal (Esquema 4).  
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Esquema 4: Representação esquemática da epiderme e seus estratos 

 

A epiderme pode ser dividida em duas partes principais: 

(i) Estrato germinativo, parte mais interna, onde são 

produzidos os corneócitos (células queratinizadas), que se 

proliferam, sofrem alterações e dão origem às células 

mortas do estrato córneo. À medida que essas células 

migram do estrato germinativo para a superfície da pele seu 

conteúdo de água vai diminuindo, tornando-se uma camada 

seca; 

(ii) Estrato córneo, também chamado “camada de 

descamação”, pois as suas células queratinizadas vão se 

destacando do epitélio, sendo substituídas por outras. É 

uma camada constituída de células mortas ou em vias de 

degenerescência, muito ricas em queratina. É a camada  

mais externa da pele e de grande importância para os 

estudos de penetração cutânea, constituindo a principal 

barreira para a passagem de fármacos (ABRAHAM, et al., 
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1994). O estrato córneo apresenta uma estrutura bifásica de 

lipídeo-proteína e tem aproximadamente 10 a 20 µm de 

espessura (PIROT et al., 1997). A parte protéica dessa 

camada é formada por queratina, a qual é composta de 

células anucleadas (corneócitos) dispersas em uma matriz 

lipídica (parte lipídica). Esta matriz é constituída por 

lipídios como as ceramidas (18%), triglicérides (25%) 

ácidos graxos livres (19%) e esteróis (14%) 

(SZNITOWSKA et al., 2002), os quais formam uma matriz 

continua ao redor dos corneócitos, o que faz com que o 

estrato córneo acentue sua “função barreira”. O estrato 

córneo é comumente descrito como uma parede de 

“cimento e tijolos” em que as células queratinizadas 

representam os tijolos e os espaços intersticiais entre as 

células, ou seja, a matriz lipídica representa o cimento 

(AGUILELLA et al., 1997). Por isso, o estrato córneo é 

normalmente responsável pela função de “barreira da pele” 

limitando a difusão percutânea de fármacos através dela. 

 

 

1.6. Penetração cutânea de Fármacos 

 

O estrato córneo, com a película lipídica que o reveste externamente 

e as camadas da epiderme subseqüentes, é uma barreira que impede ou 

dificulta a penetração dos fármacos. Se a substância ativa vencer essa 

barreira, atinge os tecidos subjacentes podendo, eventualmente, passar à 

corrente sanguínea. 

Três mecanismos têm sido sugeridos para a permeação de solutos 

através do estrato córneo (Figura 6): 
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Figura 6: Representação esquemática das vias de permeação de fármacos  

      através da pele 

 

 penetração transcelular (através das células): o soluto difunde-se ao 

redor dos corneócitos permanecendo constantemente dentro da 

matriz lipídica; 

 penetração intercelular ( entre as células ): o soluto passa diretamente 

através dos corneócitos e da matriz lipídica intercelular 

intermediária;  

 penetração transanexial: rota paralela na qual o soluto pode ser 

absorvido através dos folículos pilosos, glândulas sebáceas e 

sudoríparas (MOSER et al.,2001; KITSON & THEWALT, 2000; 

ANSEL et al., 2000). 

A resistência ao transporte através do estrato córneo depende das 

propriedades e arranjo de suas camadas alternadas hidrófobas e hidrófilas, 

bem como de sua espessura, a qual varia de espécie para espécie e de 

região do corpo em um mesmo indivíduo.Variáveis adicionais, como a 
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concentração local de folículos pilosos e glândulas sudoríparas, fornecem 

uma possível rota alternativa para difusão (PEREIRA, 1999). 

Alguns fatores devem ser considerados no estudo da penetração 

cutânea de fármacos segundo ALENCASTRE, (2001) e ANSEL et al., 

(1999): 

 A concentração do fármaco: de modo geral, a quantidade 

absorvida por via percutânea por unidade de área de superfície 

por intervalo de tempo aumenta à medida que a concentração do 

fármaco aumenta; 

 Uma quantidade maior do fármaco é absorvida pela via 

percutânea quando a substância é aplicada em uma grande área; 

 A hidrossolubilidade do fármaco determina a concentração 

apresentada no local de absorção, e o coeficiente de partição tem 

forte influência na velocidade de transporte através dos locais de 

absorção; 

 A absorção parece ser aumentada por veículos que se espalham 

facilmente sobre a superfície da pele, misturam-se rapidamente 

com o sebo, colocando a substância ativa em contato com as 

células do tecido; 

 Os veículos oleosos e/ou os curativos oclusivos agem como 

barreira à umidade, através dos quais o suor da pele não pode 

passar, o que geralmente resulta em aumento da hidratação 

cutânea; 

 O tempo e a intensidade de fricção na aplicação tópica têm 

influência sobre a quantidade absorvida: quanto maior o período e 

a intensidade, maior a absorção; 

 O local de aplicação pode ter um efeito sobre o grau de absorção; 

 Geralmente, quanto maior o período de contato com a pele, maior 

será a absorção. Entretanto, alterações da hidratação ou a 
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saturação da pele com a substância ativa podem impedir o 

aumento significativo da absorção com o tempo; 

 Doses múltiplas de aplicação podem aumentar a 

biodisponibilidade da substância ativa. 

A absorção de fármacos através da pele pode ser avaliada utilizando-

se metodologias in vitro e in vivo. Os modelos experimentais in vitro 

apresentam vantagens com relação aos in vivo, por serem mais simples e 

rápidos. Para avaliar a permeação e a retenção de fármacos in vitro através 

da pele de animais ou humana são utilizados sistemas compostos de células 

de difusão, onde uma membrana (pele inteira ou estrato córneo) separa as 

fases doadora e receptora. 

Alguns fatores devem ser considerados nos estudos in vitro: a 

preparação da pele, a escolha da fase receptora e do sistema de agitação 

adequado, e a manutenção da temperatura fisiológica. A pele humana é 

preferível nos estudos de absorção e metabolismo de fármacos. Entretanto, 

seu uso é limitado devido à dificuldade de aquisição e variabilidade das 

amostras de pele. Desta maneira, faz-se necessário o uso de pele de animais 

para estudos repetitivos ou mecanísticos que requerem grandes 

quantidades. 

SCHMOOK et al. (2001) realizaram um estudo comparativo entre (i) 

pele humana, (ii) um equivalente de pele humana viva (Graftskin TM LSE 
TM ), (iii) epiderme humana reconstituída ( Skinethic TM HRE), (iv) pele de 

rato, e (v) pele de porco, para estudos in vitro de absorção percutânea.  

A pele humana é o modelo ideal para esses estudos, contudo não é 

acessível para a maioria dos pesquisadores. A princípio, modelos 

reconstituídos de pele poderiam ser uma alternativa promissora, no entanto, 

esses autores mostraram que produtos comercializados de derme e 

epiderme reconstituída têm as propriedades “barreira” mais fracas, quando 

comparadas com pele humana fresca ou congelada. Ao final dos estudos 
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observou-se que a pele de porco foi a que obteve menor disparidade 

comparada com a pele humana, demonstrando assim, uma opção para 

estudos em desenvolvimentos de formulações de uso tópico e transdérmico, 

quando não se tem pele humana disponível. 

 

 

1.7. Emulsões 

 

O transporte de fármacos pela pele é complexo, pois, além da 

estrutura e propriedades distintas da pele, muitos outros fatores influenciam 

a penetração cutânea dos mesmos. Estes fatores são: 1) a molécula 

penetrante e suas propriedades físico-químicas; 2) o sistema de liberação 

do fármaco; e 3) a combinação de pele, fármaco e sistema de liberação 

(RANADE, 1991).  

A penetração cutânea de fármacos pode ser descrita em três fases 

principais: 1) liberação da molécula do fármaco da formulação para a 

superfície da pele; 2) partilha e difusão da molécula pela pele; e 3) 

distribuição da molécula no local de ação pela circulação sistêmica. 

Qualquer um dos dois primeiros passos é limitante para a taxa de 

permeação. Modificações nas propriedades do fármaco (coeficiente de 

partilha, solubilidade, etc) e/ou na formulação ou sistema de liberação 

podem facilitar a penetração de ativos de interesse. 

Os complexos de RuII-NO+  sintetizados no presente trabalho são 

moléculas de grande massa molecular, que provavelmente teriam 

dificuldades na absorção pela pele. A escolha de uma formulação que 

facilite a sua interação com a mesma, e ao mesmo tempo desorganize a 

matriz lipídica do estrato córneo, torna-se fundamental para a ação tópica 

do NO. Ou seja, a formulação de escolha deve facilitar a penetração 

cutânea dos complexos mencionados, os quais, uma vez dentro da pele, 
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devem ser reduzidos por substâncias ali presentes, ocasionando a liberação 

do NO ativo. Assim, a forma farmacêutica mais simples que pode propiciar 

a penetração desejada é a emulsão. 

Emulsão consiste num sistema heterogêneo de pelo menos um 

líquido imiscível disperso internamente em outro na forma de gotículas, 

através do auxílio de um terceiro componente, o agente emulsificante. O 

diâmetro da fase dispersa em gotículas geralmente está entre 0,1 e 10 mm 

embora gotículas menores de 0,01 mm e maiores de 100 mm sejam 

comuns. 

Quando a fase dispersa é apolar (oleosa) e a fase dispersante é polar 

(aquosa), a emulsão é conhecida como emulsão óleo em água (O/A). 

Quando a fase dispersa é aquosa e a fase dispersante é oleosa, a emulsão é 

do tipo água em óleo (A/O).  

As emulsões água em óleo (A/O) são insolúveis em água; não são 

laváveis em água; podem absorver água; e são oclusivas. As emulsões óleo 

em água (O/A) são miscíveis em água; são laváveis em água; podem 

absorver água; e não são oclusivas (ALLEN, 1999). 

As emulsões do tipo O/A podem comprometer a estrutura do estrato 

córneo e incrementar a penetração do fármaco (GLOOR, 2003). A 

solubilidade do ativo e dos componentes do veículo dependem da 

composição da matriz lipídica, que predominantemente controla a 

permeabilidade da barreira. Ceramidas e colesterol reduzem a 

permeabilidade e a solubilidade, enquanto que triglicérides têm o efeito 

oposto (JAECKLE, 2003). 

Para aplicações tópicas a composição do veículo pode acarretar um 

significante impacto na permeação cutânea do fármaco. A possível razão 

para tal fato deve-se ao fenômeno da partição e difusão do mesmo 

(HADGRAFT,2003). 
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Novos testes para se determinar a eficácia de antiestamínicos tópicos 

em diferentes formulações de géis e emulsões, de modo a otimizar veículos 

aumentando a eficácia das preparações foram desenvolvidos. Os 

excipientes utilizados nos dois tipos de forma farmacêutica tópica 

mencionados podem evitar tratamentos dispendiosos e insatisfatórios, pois 

alteram a performance de liberação e permeação de um mesmo princípio 

ativo empregado (HEINEMANN, 2003). 

Estudos com emulsões apresentando diferentes formulações foram 

realizados para se analisar a permeação de ditranol, tendo-se observado que 

ocorre maior permeação quando se utiliza excipientes mais hidrófobos, 

comparando-se à permeação obtida quando a emulsão é preparada 

utilizando-se excipientes mais hidrófilos, em que se obteve uma pobre 

permeação (KAMMERAU, 1975). 

Parte do trabalho apresentado neste Mestrado visa analisar a 

liberação de NO a partir de tampão fosfato e emulsões e a possibilidade de 

usá-las como sistema liberador de NO em complexos do tipo RuII-NO+. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

Os objetivos deste trabalho, ora apresentado, visam: 

 Síntese dos complexos cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-

[RuCl(bpy)2(NO)(PF6)2. 

 Caracterização por espectroscopia uv-visível, infravermelho e 

voltametria dos complexos mencionados. 

 Avaliação do efeito estereoquímico no processo relacionado à liberação 

de NO. 

  Estudo farmacotécnico visando: 

1- Desenvolvimento de formulação para aplicação cutânea 

2- Determinação da penetração passiva dos complexos para avaliar se os 

mesmos apresentam a possibilidade de se difundirem através do estrato 

córneo, com a finalidade de verificar a possibilidade desses compostos 

terem ação tópica. 
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3. Materiais e Métodos 
 

 

3.1. Reagentes 

Os reagentes utilizados, bem como as porcentagens de pureza e 

procedência estão relacionadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Porcentagem de pureza e procedência dos reagentes utilizados 

durante as sínteses e a caracterização dos complexos. 

Reagentes % de 

pureza 

Procedência 

2, 2’-bipiridina 99,0 Aldrich Chemicals

Acetona 99,5 Carlo Erba 

Acetonitrila 99,9 Mallinckrodt 

Ácido ascórbico 99,7 Synth 

Ácido clorídrico  Quimex 

Ácido nítrico  Merck 

Brometo de potássio 99,5 Reagen 

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 potássio 99,0 Aldrich Chemicals

Cloreto de rutênio(III) 99,9 Scream Chemicals

Cloreto de tetrabutilamônio 98,0 Aldrich Chemicals

croda base 99,0 Croda 

Dimetilformamida 99,7 Synth 

Etanol 99,8 Vetec 
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Éter 99,0 Merck 

Graxa de silicone 99,0 Synth 

Hexafluorfosfato de amônio 95,0 Aldrich Chemicals

Hidróxido de sódio 97,0 Synth 

Metanol 99,5 Merck 

Monohidrogenofosfato de sódio 99,5 Merck 

Nitrito de sódio 99,0 Merck 

Paramul 99,5 Galena 

Propilenoglicol 99,5 Synth 

Tetrafluorborato de sódio 98,0 BDH Chemicals 

Tetrafluorborato de tetrabutilamônio 99,0 Aldrich Chemicals

Vaselina líquida 99,0 Tec Lab 

 

 

3.2. Materiais e equipamentos utilizados 

 

3.2.1. Gás Argônio 
 

O gás argônio utilizado foi borbulhado em uma solução de perclorato 

de crômo (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 amalgamado 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. 
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3.2.2. Espectroscopia na região do infravermelho 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos com 

espectrofotômetro FTIR Nicolet modelo Protege 460, fazendo-se a 

varredura no intervalo de 400 a 4.000 cm-1. 

 

3.2.3. Espectroscopia 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, utilizando celas de quartzo de 1,000 cm de caminho óptico. Os 

espectros foram obtidos num intervalo de varredura de 200 a 800 nm. 

 

3.2.4. Voltametria 

 

Medidas de voltametria cíclica e de pulso diferencial foram 

realizadas utilizando um potenciostato / galvanostato AUTOLAB®, modelo 

PGSTAT 30. Como eletrodo de trabalho utilizou-se: eletrodo de carbono 

vítreo para soluções aquosas e de platina para as não aquosas. Como 

eletrodo auxiliar e de referência utilizou-se eletrodo de platina e de 

Ag/AgCl, respectivamente. 

 

3.2.5. Medidas de pH 

  

 As medidas de pH foram realizadas utilizando-se o pHmetro 

Digimed modelo DM-20. 
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3.2.6. Preparação das emulsões 

  

 Foram preparadas duas emulsões de acordo com as formulações 

descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Formulação das emulsões estudadas 

 

Matérias-primas % massa/massa 

 Emulsão 1 

Paramul® 

Emulsão 2 

Croda® 

Paramul® 8 - 

Croda Base® - 16 

Vaselina líquida 5 3 

Propilenoglicol 4 5 

Água destilada Qsp 100 Qsp 100 

 

Onde: 

Paramul®: álcool cetilestearílico e ceteareth-20. (Paramul®) 

Croda Base®: álcool cetilestearílico, ceteareth-20, óleo mineral, álcool de 

lanolina, petrolato-Croda base CR2®. 

As formulações descritas na Tabela 3 foram preparadas aquecendo-

se a fase aquosa à aproximadamente 50,0 ºC até total solubilização dos 

componentes e vertendo-a lentamente, sob agitação manual, sobre a fase 

oleosa previamente aquecida até completa fusão dos componentes. Esta 

mistura foi agitada com bastão de vidro até resfriamento do sistema 

(temperatura ambiente), ocorrendo formação da emulsão. A emulsão 

formada foi deixada em repouso por pelo menos 48 horas antes do uso. 

Não foram utilizados conservantes e antioxidante, pois os mesmos 

poderiam interferir na quantificação dos fármacos. 
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3.2.8. Outros equipamentos 

 

-Agitador de tubos (PHOENIX – Mod AP56) 

-Banho de ultra-som (THORNTON – Mod T14) 

-Bomba peristáltica (Fisaton - Mod 820) 

-Células de difusão (LG – Mod 1088-IC USA) 

-Chapa de aquecimento/agitador (CORNING - Mod PC-420) 

-Coletor de fração (PHARMA TEST – Mod TYP PTFC2, Alemanha) 

-Agitador magnético-MAG-1K-modelo MB01.15 

-Banho Termostatizado (LAUDA - Ecoline E100) 

 

3.3. Sínteses dos compostos de rutênio 
 

A rota sintética do complexo de rutênio do tipo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)3 e trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)3, bem como suas 

fórmulas estruturais estão apresentadas pelas Figuras e Esquemas abaixo: 

 
Esquema 5: Rota sintética para o complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2
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Figura 7: Fórmula estrutural do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2

 

 
Esquema 6: Rota sintética para o complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 
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Figura 8: Fórmula estrutural do complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

 

3.3.1. cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

 
• Etapa 1: cis-[RuCl2(bpy)2].2H2O (DWYER et al., 1963) 

Em um balão de 50 mL contendo 8 mL de dimetilformamida, 

adicionou-se 1,000 g de cloreto de rutênio (III) (RuCl3.3H2O), 1,200 g de 

2,2’-bipiridina (bpy) e 1,100 g de cloreto de lítio (LiCl). Acoplou-se um 

condensador ao balão que foi submetido a aquecimento por banho de 

glicerina. A solução atingiu o refluxo a uma temperatura de 135,0 °C e 

permitiu-se a reação por um tempo de 8 horas. 

Ao término da reação, desligou-se o aquecimento e, em seguida, o balão 

foi levado à geladeira por 20 horas. A solução foi filtrada e o sólido escuro 

coletado foi lavado com várias porções de éter. Foi obtido 1,450 g de 

composto, com rendimento de 73%. 
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• Etapa 2: cis-[RuCl(NO)(bpy)2](PF6)2 (GODWIN & MEYER, 1971a) 

Um volume de 60 mL de água destilada, contida em um balão de 250 

mL de 3 bocas, foi submetido a borbulhamento de argônio por um período 

de 20 minutos para retirada de oxigênio. Foram dissolvidos, neste balão, 

0,500 g do composto cis-[RuCl2(bpy)2].2H2O, e a solução foi submetida a 

aquecimento a 65,0 °C. Deixou-se o sistema em refluxo por uma hora, sob 

atmosfera de argônio. 

Posteriormente adicionou-se, lentamente, 6 mL de HCl 2 mol.L-1 ao 

sistema ainda sob aquecimento, agitação e atmosfera de argônio. Depois de 

10 minutos da adição do HCl, adicionou-se, gota a gota, 3 mL de solução 

de nitrito de sódio (0,070 g de NaNO2 previamente dissolvido em água 

destilada e desaerada). Observou-se mudança da cor do sistema do 

vermelho para marrom. Deixou-se reagir por 15 minutos. Em seguida, foi 

desligado o aquecimento e o borbulhamento de argônio. Manteve-se a 

agitação e esperou-se que o sistema atingisse a temperatura ambiente. 

Após resfriamento adicionou-se 1,0 g de NH4PF6 dissolvido em 

pequena quantidade de água desaerada (aproximadamente 4 mL). Após 

adição do contra-íon formou-se um sólido de cor marrom opaco. Colocou-

se o balão sob refrigeração por volta de 24 horas. 

Ao se retirar o material da refrigeração, filtrou-se e obteve-se um 

sólido marrom escuro, o qual foi lavado com várias porções de água gelada 

(total de 30 mL) e, em seguida, com porção de éter. Obteve-se 0,682 g de 

sólido. Rendimento de 92 %. 

 

3.3.2. trans-[Ru Cl (NO) (bpy)2](PF6)2

• Etapa 1: síntese do [Ru (bpy)2(CO3)] ( NAGAO H.et al., 1989 ) 

A massa de 0,500 g do complexo cis-[RuCl2(bpy)2].2H2O foi 

adicionado a um balão de 3 bocas de 100 mL, o qual continha 50 mL de 

água destilada previamente desaerada sob atmosfera de argônio. A mistura 
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foi posteriormente mantida sob refluxo por cerca de 15 minutos. Em 

seguida, adicionou-se diretamente ao balão de 3 bocas 1,650 g de carbonato 

de sódio (Na2CO3) e deixou-se sob refluxo nas condições mencionadas por 

2 horas. Ao término desse período, o sistema de aquecimento foi desligado 

e deixou-se resfriar o sistema até atingir temperatura ambiente. O balão foi 

então tampado e conservado em refrigerador por 16 horas. Ocorreu a 

formação de um sólido. O material  foi filtrado e o sólido obtido foi lavado 

com éter e guardado em dessecador. Obteve-se rendimento de 85 %. 

 

Etapa 2: Síntese do cis-[Ru(H2O)2(bpy)2]2+ (NAGAO, et al, 1989 ) 

A síntese desse composto foi realizada com algumas alterações em 

relação ao artigo mencionado. 

Foi dissolvido 0,340 g de [Ru(bpy)2(CO3)] em um béquer contendo 

100 mL de HCl 0,5 mol.L-1. Houve efervescência da solução devido a 

liberação de CO2. 

A equação a seguir representa o processo descrito 

anteriormente:

[Ru(bpy)2(CO3)]   +   HCl  [Ru(H2O)(bpy)2]  CO2 H2O Cl-cis 22
2+- + ++

Equação 1: Reação de adição de HCl com formação de CO2

 

Síntese do trans-[RuCl2(bpy)2] (NAGAO, et al, 1989) 

 

A síntese do composto trans-[Ru(H2O)2(bpy)2]2+ foi realizada in situ 

e após a adição de HCl à solução de complexo carbonato (etapa 2) onde o 

sistema, após a mistura, foi colocado em uma cuba de gelo (banho de gelo), 

sob atmosfera de argônio, e fotolisada com lâmpada de 250W por 3 horas. 

A reação foi realizada em um fotoreator, construído conforme a Figura 9. 
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Figura 9: Esquema da aparelhagem utilizada para a fotólise. 

 

Após ocorrer a formação do complexo trans-[Ru(H2O)2(bpy)2] 2+ 

houve reação química com íons cloreto, o que acarretou a substituição do 

ligante aquo pelo ligante cloreto. A seguir, o material foi filtrado e o 

precipitado obtido foi lavado com éter e seco em dessecador. O 

procedimento foi repetido para o filtrado por mais duas vezes. Obteve-se 

0,343 g do complexo, com rendimento de 99 %. 

 
 
Etapa 3: Síntese do trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 (NAGAO, et al, 1989) 

 

Essa síntese foi feita com algumas alterações em relação ao artigo 

mencionado.Foi dissolvida uma massa de 0,200 g do complexo trans-

[RuCl2(bpy)2] em 50 mL de uma mistura de etanol e água (1:1), sem 

aquecimento. A solução foi então filtrada, para retirar possíveis impurezas 

insolúveis sendo, a seguir, desaerada com argônio por 15 minutos. 

Depois de desaerada, e ainda sob atmosfera de argônio, a solução de 

coloração violeta foi borbulhada com óxido nítrico gasoso (NO) por 30 

minutos. A mistura foi, então, novamente filtrada. 
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Após a filtração da mistura, foi adicionado aproximadamente 1 mL 

de solução aquosa saturada com NH4PF6 preparada, dissolvendo-se o sal 

em água previamente desaerada com argônio (o preparo da solução foi feito 

dissolvendo-se o sal em aproximadamente 1 mL de água até saturação). A 

solução do complexo foi mantida em refrigeração por 12 horas. 

Observou-se uma mudança radical da coloração da fase líquida da 

mistura, passando de cor violeta para salmão, com a formação de 

precipitado de cor amarela-opaco. O material foi filtrado, e o sólido foi 

lavado com 30 mL de éter e levado ao dessecador. Nessa etapa, o 

rendimento obtido foi de 70 %. 

 

3.3.3. Purificação do complexo [RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2

 

A purificação do complexo foi realizada através da recristalização. 

Dissolveu-se o sólido em pequeno volume de água (≈ 1,0 mL) e 

acrescentou-se uma solução aquosa (≈ 2,0 mL), contendo 0,500 g do sal 

hexafluorfosfato de amônio (NH4PF6). Após duas horas na geladeira, o 

sólido foi coletado por filtração e seco a vácuo. 

 

3.4. Caracterização dos compostos de rutênio 

 

Os experimentos realizados durante a caracterização dos complexos 

sintetizados foram conduzidos sob luz difusa. 

 

3.4.1. Espectroscopia na região do ultravioleta–visível 

 

A caracterização por espectroscopia na região UV-visível dos 

complexos foi realizada em solução de HCl 0,1 mol.L-1. Foram preparadas 

soluções com diferentes concentrações (1x10-5, 2x10-5 e 3x10-5 mol.L-1) dos 
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compostos 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). 

 

3.4.2. Espectroscopia na região do infravermelho 
 

Para a obtenção dos espectros na região do infravermelho, 

prepararam-se amostras sólidas, em pastilhas de brometo de potássio 

(KBr). 

 

3.4.3. Voltametria Cíclica  
 

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos em meio aquoso e em 

meio de acetonitrila, à temperatura ambiente. Em meio aquoso utilizou-se 

solução tampão de acetato (pH=4,5), contendo cloreto de potássio (KCl) 

0,1 mol.L-1 como eletrólito de suporte. O eletrodo de trabalho foi de 

carbono vítreo; o eletrodo auxiliar foi de platina e o eletrodo de referência 

foi de Ag/AgCl. Em acetonitrila, o eletrólito de suporte utilizado foi 

hexafluorfosfato de tetrabutilamônio (TBAH) 0,1 mol.L-1. O eletrodo de 

trabalho e o eletrodo auxiliar foram de platina e o eletrodo de referência foi 

de Ag/AgCl. Para corrigir os potenciais, utilizaram-se como padrões 

interno cloreto de hexaaminrutênio (III) para meio aquoso e ferroceno para 

meio não aquoso. Essas espécies apresentam, respectivamente, potencial de 

–0,142 V vs Ag/AgCl (ELSON et al., 1975) e de 0,466 V vs Ag/AgCl 

(LEVER, 1990). 

Para um processo reversível, os potenciais e as correntes de picos 

anódico e catódico (Epa, Epc, Ipa, Ipc), o potencial de meia onda de um 

processo redox (E½ ) e o potencial e a corrente de inversão de varredura 

(Esp, Isp) foram obtidos conforme a Figura 10. 
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Epa

Figura 10: Ilustração dos parâmetros de um voltamograma cíclico  

completo. 

 

Caso o sistema não exiba linha de base catódica definida na redução 

(ou anódica na oxidação), utiliza-se o método empírico de NICHOLSON & 

SHAIN (1965) que determina a razão Ipc/Ipa pela Equação 2. 

Equação 2: Método empírico de NICHOLSON & SHAIN (1965) que  

determina a razão Ipc/Ipa  
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3.5. Estudos de permeação passiva in vitro 

 

O fármaco é administrado na superfície da pele, onde poderá 

permeá-la (via intracelular, via intercelular ou via anexial) dependendo de 

suas características físico-químicas e das características da formulação em 

que ele se encontra. Foram realizados experimentos de penetração passiva, 

utilizando-se células de Franz (Figura 11) como equipamento. Como 

membrana, simulando a pele humana, foi utilizada a pele de orelha de 

porco branco (Figura 11), devido a sua semelhança com o tecido humano. 

  
Figura 11: a) Célula de Franz montada ; b) Pele da orelha de porco. 

 

3.5.1. Célula de difusão 

 

 O estudo de permeação cutânea passiva dos complexos cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-[RuCl (bpy)2(NO)](PF6)2 foi feito in vitro 

utilizando-se células de difusão tipo Franz. 

 Essas células são divididas em duas partes de uma forma que uma 

metade fica sobre a outra (célula vertical). A pele é colocada entre as duas 

células horizontalmente, com a epiderme (área de 1,13 cm2) voltada para a 

metade superior da célula. A solução receptora (6mL) é colocada na parte 

inferior da célula e nela existem “portas para perfusão”, que permitem que 
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o fluido seja coletado continuamente (fluxo contínuo), além de “portas para 

banho circulante”, que permitem que a temperatura da solução receptora 

seja mantida a 37,0 ºC. 

 
Figura 12: Célula de difusão tipo Franz utilizada nos estudos de permeação 

  cutânea in vitro.(GLIKFELD et al, 1988). 

 

3.5.2. Determinação da permeação do fármaco através da pele in vitro 

 

A célula de difusão foi montada com a pele da orelha de porco 

separando o compartimento doador do compartimento receptor como 

descrito anteriormente. 

A Figura 13 a seguir é referente ao sistema de difusão montado com 

sete células de Franz, conectadas ao coletor automático das amostras, à 

bomba peristáltica e, também, ao banho térmico. 
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Figura 13: Esquema da montagem das células de difusão de Franz. Visão  

geral do sistema de difusão. 

 

Foram testados os complexos cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em dois sistemas liberadores diferentes: 

a) soluções saturadas dos complexos dissolvidos em tampão 

fosfato 0,01 mol.L-1 com pH=5. Os complexos foram 

individualmente dissolvidos em 10 mL do tampão 

mencionado até a saturação e, posteriormente, filtrados. 

b) Emulsão Croda® (formulação 2 da Tabela 3), em que os 

complexos foram incorporados à emulsão através da técnica 

de espatulação. Complexos em concentração de saturação 

(10-3 mol.L-1). 

c) Emulsão Paramul® (formulação 1 da Tabela 3), em que os 

complexos foram incorporados à emulsão através da técnica 
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de espatulação. Complexos em concentração de saturação 

(10-3 mol.L-1). 

Ao se utilizar a solução tampão como veículo dos complexos 

(fármacos) utilizou-se 1 mL do mesmo e, quando utilizou-se como veículo 

dos fármacos a emulsão, utilizou-se 1 g de emulsão com fármaco 

incorporado. Colocou-se estas formulações em contato com a epiderme 

(compartimento doador). 

A solução receptora, que perfunde a derme, continha tampão fosfato 

0,01 mol.L-1 com pH= 5,0 e foi mantida a 37,0 ºC por 12 h, com agitação a 

300 rpm e fluxo de 2,7 mL/h, garantido pelo uso de bomba peristáltica 

(Figura 14)  

 
Figura 14: Bomba peristáltica (esquerda) e coletor automático. 

 

Amostras da solução receptora foram coletadas por um coletor 

automático (Figura 14) nos intervalos de 1 hora até o período de 12 horas e 

analisadas por espectrometria UV-visível para determinação da 

concentração de fármaco que possa ter permeado a pele.  

 Paralelamente, foi realizado um experimento de permeação 

contendo, no compartimento doador, uma amostra da formulação (tampão 

fosfato ou emulsão), na ausência de fármaco, como branco. 
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3.5.3. Estudos de retenção 

 

 Após o término do experimento de permeação, a pele foi removida 

da célula de difusão, o excesso de formulação removido com água 

destilada, e a pele presa a uma superfície lisa com o estrato córneo voltado 

para cima. A região da pele em contato com a solução tampão ou emulsão 

foi submetida à técnica de “tape stripping”.  

 Nessa técnica, o estrato córneo foi retirado utilizando-se 15 fitas 

adesivas. A remoção mais ou menos completa do estrato córneo é indicada 

pelo “brilho” da face exposta da pele (epiderme viável) (LOPEZ et al., 

2003).  

 As 15 fitas adesivas, contendo partes do estrato córneo removido, 

foram colocadas em um tubo, e o fármaco aí contido foi extraído com 10 

mL de acetonitrila, sob agitação em “mixer” por 5 min. Após esse período, 

os tubos contendo as fitas em acetonitrila foram novamente agitados por 

mais 5 minutos. As amostras foram filtradas e analisadas por 

espectrometria UV-visível para determinação da concentração de complexo 

presente no estrato córneo. 

 A pele remanescente (epiderme viável+derme) foi picotada, colocada 

em um tubo, e a quantidade de fármaco aí presente foi extraída com 5 mL 

de acetonitrila com o auxílio de um homogeneizador de tecidos (Turrax, 

por 3 min) e, em seguida, com um sonicador, por 30 min, para romper a 

membrana das células. Após a centrifugação e filtração, a solução foi 

analisada por espectro UV-visível para a determinação da quantidade de 

fármaco presente na epiderme viável (epiderme sem estrato córneo + 

derme). 
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3.6. Determinação dos parâmetros cinéticos de liberação de NO 

 

Foram realizados experimentos na tentativa de determinar a cinética 

de liberação de óxido nítrico a partir dos complexos mencionados, sob 

redução em meio aquoso, utilizando-se tampão fosfato 0,01mol.L-1 pH=5,0. 

A redução dos complexos foi realizada por diferentes metodologias: 

a redução química, utilizando-se solução de ácido ascórbico; redução 

química utilizando-se amálgama de zinco e também amálgama de cádmio; 

e redução potenciométrica, sob potencial controlado, em 

galvanostato/potenciostato. 

 

3.6.1. Redução química  

 

3.6.1.1. Redução química com solução redutora de ácido ascórbico 

 

Inicialmente, buscou-se calcular a constante de velocidade de 

liberação do NO, a partir dos complexos, utilizando-se a espectrometria 

UV-visível, analisando-se o aparecimento da banda do complexo aquo, na 

região de 480 nm, formado pela redução do complexo, em função do tempo 

decorrido. 

Neste experimento preparou-se uma solução aquosa 0,1 mol.L-1 de 

ácido ascórbico e uma outra solução 0,01 mol.L-1 do complexo em estudo. 

As soluções foram mantidas sob atmosfera de argônio por 10 

minutos. Em seguida, foram misturados 2 mL da solução de ácido 

ascórbico com igual volume da solução de complexo. Após a adição da 

solução redutora, iniciou-se os registros dos espectros UV-visível. 

Uma segunda técnica para o estudo cinético foi a “stopped flow”. 

Para isto, utilizou-se um aparelho (Figura 15) que permite que ambas as 

soluções sejam misturadas simultaneamente dentro de uma cubeta e, a 
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partir do momento em que as soluções são misturadas, aciona-se o registro 

do espectro UV-visível. 

 
Figura 15: Aparelho utilizado na técnica “stopped flow” 

 

 Nesse aparelho, as soluções são colocadas em seringas de vidro (A), 

de forma independente e, através de um sistema de controle de sentido de 

fluxo (B), bombeia-se ambas as soluções, simultaneamente, em direção a 

uma cubeta de quartzo (C). Nessa cubeta, as soluções serão misturadas nas 

mesmas proporções volumétricas. O excesso de solução é enviado para 

uma outra seringa de vidro (D). O espectro UV-visível é então obtido, 

fazendo-se uma leitura de absorbância a 480 nm em função do tempo 

decorrido após a mistura das soluções.  
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3.6.1.2. Redução química com amálgama de zinco 

 

 Os processos envolvendo a redução química dos complexos descritos 

neste trabalho foram feitos sob atmosfera de argônio. Para tanto, utilizou-se 

“Frasco de Zwickel” (Figura 16), o qual foi acoplado a uma cubeta de 

quartzo. Um volume de cerca de 10 mL de uma solução contendo o 

complexo nitrosilo foi adicionado a este recipiente e desaerado sob 

atmosfera de argônio por 15 minutos. Em seguida, adiciona-se amálgama 

de zinco à solução de complexo dentro do frasco e, através de um sistema 

de fluxo, faz-se a inversão do sentido de circulação dentro do frasco, 

ocorrendo o enchimento de uma cubeta de quartzo, que será introduzida no 

espectrofotometro UV-visível para posterior leitura. Dessa forma, o 

conteúdo da cubeta fica sem contato com o ar, impedindo ou minimizando 

reações paralelas de oxidação com oxigênio. 

 
 
Figura 16: Frasco de Zwickel 
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3.6.1.3. Redução química com amálgama de cádmio 

 

 A redução utilizando-se amálgama de cádmio foi semelhante à 

realizada com amálgama de zinco. Usou-se o cádmio devido ao potencial 

químico em que este poderia reduzir o complexo. Suspeitou-se que a 

amálgama de zinco, em função de seu potencial, poderia estar reduzindo o 

complexo, porém, numa região que poderia acarretar a redução do NO0 a 

NO-. Com o cádmio o potencial em que ocorre a redução (E0= - 0,200 V vs 

Ag/AgCl) não atinge valores suficientes para a redução do óxido nítrico 

para nitróxido. 

 

3.6.1.4. Redução sob potencial controlado 

 

Realizou-se a redução dos complexos utilizando-se um 

potenciostato/galvanostato, em cela voltamétrica, na qual foi também 

colocado um eletrodo seletivo para NO. O potencial foi mantido constante 

durante todo o experimento em 0,00 V vs Ag/AgCl. O eletrodo de NO 

mede a quantidade de NO liberado, através de um sensor desenvolvido pela 

WPI (NOmeter), baseado na determinação amperométrica direta do NO. 

O sinal analógico do NOmeter foi digitalizado e registrado 

temporalmente utilizando-se um sistema DUO.18 versão 1.1, conversor 

analógico/digital. 

As medidas foram efetuadas em solução tampão fosfato 0,01 mol.L-1

(HPO4
2-

 / H2PO4
-). O pH foi mantido em 5,0.  

 

3.6.1.5. Espectroeletroquímica 

 

A espectroeletroquímica é uma técnica que envolve o acoplamento in 

situ da técnica espectroscópica com a técnica eletroquímica. No caso em 
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questão, a técnica espectroscópica empregada foi a espectroscopia UV-

visível. 

Esta técnica consiste em incidir um feixe de luz UV-visível 

perpendicularmente ao eletrodo e medir as variações de absorbâncias 

decorrentes de espécies produzidas ou consumidas num processo 

eletródico. 

A célula eletródica é colocada diretamente no compartimento do 

espectrofotômetro. A variação das concentrações das espécies oxidadas ou 

reduzidas é dada pela variação da absorbância em função do potencial 

aplicado em certo intervalo de tempo. As medidas foram efetuadas em 

solução tampão fosfato 0,01 mol.L-1 (HPO4 
2-

 / H2PO4
-). O pH foi mantido 

em 5,0. 

Para manter uma força iônica constante utilizou-se tetrafluorborato 

de sódio (NaBF4) na concentração 0,1 mol.L-1 . 

A cela para espectroeletroquímica é composta de um recipiente de 

quartzo de 0,500 mm de caminho óptico, com gargalo e provida de tampa 

de teflon. Como eletrodo de trabalho utilizou-se uma folha de ouro 

transparente, aderida sobre uma haste metálica, como eletrodo auxiliar e, 

como eletrodo de de referência, utilizou-se um fio de platina e Ag/AgCl, 

respectivamente, conforme está representado na Figura 17.  

E le t r o d o a u x i l i a r
E l e t r o d o d e r e f e r ê n c i a

E le t r o d o d e t r a b a l h o

 
Figura 17: Esquema ilustrando a cela para espectroeletroquímica. 
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O sistema foi mantido sob atmosfera de argônio e acoplado a um 

potenciostato/galvanostato AUTOLAB®, modelo PGSTAT 30, juntamente 

com o espectrofotômetro UV-visível-infravermelho próximo Hitachi 

modelo U-3501. Durante a eletrólise, em potencial controlado, foram 

obtidos os espectros de absorção em tempos selecionados, à temperatura de 

25 °C. 

O eletrodo de referência Ag/AgCl foi construído em um capilar de 

vidro, sendo que uma das extremidades do capilar foi vedada com um 

pedaço de grafite, que serviu de contato entre a solução interna do capilar e 

a solução de análise. No interior do capilar foi usada uma solução saturada 

de cloreto de potássio e algumas gotas de solução de nitrato de prata que 

geram AgCl (Figura 18). 

Grafite Fio de prata

Solução KCl/AgNO3

 
Figura 18: Esquema do eletrodo de referência Ag/AgCl. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Sínteses 

 

Complexos de rutênio, em que existe 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; GUENGERICH 

& SCHUG, 1978; BOTTOMLEY, 1978). A síntese dessas espécies pode 

ser obtida de três maneiras: 

• Borbulhamento do óxido nítrico gasoso em um precursor que 

contenha o fragmento Ru(II)-aquo ou o Ru(III)-aquo (NAGAO et 

al., 1989; CHENEY & ARMOR, 1977). 

• Adição de nitrito de sódio a uma solução ácida de um complexo que 

contenha o fragmento Ru(II)-H2O (TOGANO et al., 1992;  WALSH 

& DURHAM, 1982; GODWIN & MEYER, 1971a). 

• Oxidação do ligante amin (NH3) coordenado ao íon metálico Ru (II) 

(ASSEFA & STANBURY, 1997; MURPHY et al., 1986; MURPHY 

et al., 1982). 

 

As sínteses dos complexos cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, descritas nesse trabalho, foram feitas 

borbulhando-se NO gerado à partir de um aparato, conforme Figura 19 ou 

através da reação do nitrito de sódio em meio ácido, com os respectivos 

precursores. 

Embora os complexos utilizados neste trabalho tenham sido 

anteriormente sintetizados, seus processos de sínteses não nos pareceram 

tão viáveis. Uma série de modificações foram realizadas visando a 
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obtenção das espécies nitrosilas com maior rendimento e de uma forma 

mais pura. 

 

Figura 19: Aparato montado em capela para geração de óxido nítrico  

áágguuaa  ddeessaaeerraaddaa  

KOH
HHNNOO33  ((5500%%))    

++CCuu((ss))
frascos lavadores 
com solução de 

Cr(II) 

PPrroodduuççããoo  ddee NNOO  LLiinnhhaa  ddee  AArrggôônniioo   

   gasoso (NO0). 

 

Entre outras, o que, ressalta-se: 

 

 A etapa de síntese do composto cis–

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 não foi reprodutível seguindo à 

risca o artigo mencionado, em uma tentativa inicial. Após 

estudos, foram testadas adaptações ao método descrito no 

artigo e conseguiu-se sintetizar o composto somente após a 

adição de ácido clorídrico (HCl) 2 mol.L-1. O artigo 

indicava o uso de HCl 0,5 mol.L-1. 
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 A síntese do composto trans–[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 não 

foi viável segundo o artigo. O artigo descreve que o 

precursor deve ser dissolvido em 50 mL de água, depois 

deveria ser filtrado para remover material insolúvel. Porém, 

sob as condições do artigo, a maioria da massa do precursor 

(70%, aproximadamente) não se dissolvia. Para dar 

seqüência à etapa de síntese, ou seja, a irradiação, seria 

necessário trabalhar com solução. Após testes de 

solubilidade, conseguiu-se dissolver praticamente toda a 

massa do complexo, utilizando-se uma mistura 1:1 de água 

e etanol. 

 A síntese do composto trans–[RuCl2(bpy)2] foi realizada 

conforme artigo, porém, ressalta-se que o processo é mais 

efetivo quando se dissolve lentamente o complexo 

[Ru(bpy)2(CO3)] em ácido clorídrico (HCl). Quando se 

adiciona o ácido sobre o sólido a reação não se processa 

com tanta eficiência, ou seja, o rendimento do processo é 

muito baixo. Ao se dissolver lentamente o sólido com o 

ácido, o rendimento aumenta consideravelmente.  

 

 

4.2. Espectroscopia na região do UV-visível 

 

 Os espectros na região do UV-visível de complexos de rutênio, com 

ligantes insaturados coordenados, apresentam, geralmente, bandas na 

região do visível, atribuídas às transições de campo ligante e de 

transferência de carga, e bandas na região do ultravioleta, atribuídas às 

transições internas do ligante (LEVER, 1984). Essas transições podem ser 
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observadas no diagrama ilustrado na Figura 20, que foi adaptado de 

RICHTER-ADDO & LEGZDINS (1992) 

d-d

TCML
π*(NO)

t2g

eg

π-π*

π(NO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama simplificado de orbitais moleculares e transições 

eletrônicas para compostos do tipo cis-[RuL(bpy)2(NO)]n+. 

 

• As transições de campo ligante são observadas entre níveis energéticos 

localizados no metal. As bandas são originadas pelo desdobramento das 

energias dos orbitais d (transições d→d), que num campo octaédrico 

podem ser designados por t2g e eg. 

 

• As transições de transferência de carga ou elétron do metal para o 

ligante (TCML) caracterizam-se por uma ligação π verificada nos 

compostos de rutênio com ligantes insaturados (FORD, et al., 1968; 

TFOUNI & FORD, 1980). Essas bandas possuem coeficiente de 

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 apropriadas 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 de 
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menor energia dos ligantes também possuam simetria π, a transição 

mais provável é, portanto, dπ(M)→pπ*(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 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, uma vez que são muito 

semelhantes às observadas para os hidrocarbonetos aromáticos 

correspondentes. 

 Nos espectros de UV-visível dos complexos cis/trans-

[RuCl(bpy)2(NO)]2+, não foi possível visualizar as bandas de campo 

ligante. Provavelmente, essa limitação seja devida à baixa intensidade ou à 

alta energia de tais transições eletrônicas. Assim, a discussão a seguir é 

pertinente às bandas originadas por IL e TCML. 

 

4.2.1. Complexos [RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

 

 Para explicar as bandas do espectro na região do UV-visível do 

complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, seu espectro foi comparado ao do 

complexo cis-[RuCl2(bpy)2], cujo comportamento foi estudado por Meyer 

e colaboradores (BRADDOCK & MEYER, 1973; JOHNSON et al., 1978).  

 As bandas nas regiões de 380 nm e 550 nm foram atribuídas à 

TCML, e as bandas na região do ultravioleta foram atribuídas à IL. 

 A comparação dos espectros do complexo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 (Figura 21) e do complexo cis-[RuCl2(bpy)2] 
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(Figura 22) mostra o desaparecimento das bandas na região do visível, 

provavelmente isso ocorra devido à estabilização dos orbitais dπ do metal 

face à interação com o ligante nitrosilo. 
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Figura 21: Espectro na região do UV-visível, em HCl 0,10 mol.L-1, do 

complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. [complexo]= 6,30 × 10-5 

mol.L-1. 
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Figura 22:Espectro na região do UV-visível, em HCl 0,10 mol.L-1, do  

complexo cis-[RuCl2(bpy)2].2 H2O. [complexo] = 6,30×10-5 

mol.L-1. 
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 O espectro do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 em meio 

aquoso apresenta uma banda em 298 nm e um ombro em 332 nm. A banda 

em 298 nm foi atribuída à transição intraligante (π→π*), que também é 

observada tanto no ligante livre como no espectro de seu precursor cis-

[RuCl2(bpy)2] (Figura 22). O ombro na região de 332 nm foi atribuído à 

transferência de carga metal ligante (TCML), devido à transição 

dπ(RuII)→π*(NO) e dπ(RuII)→π*(bpy). Essa atribuição pôde ser feita 

baseando-se nos resultados de aquação do ligante NO no complexo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)]2+ originada durante sua fotólise e durante sua redução 

química, situações em que há a liberação do ligante NO e o 

desaparecimento do ombro em 332 nm (TOGNIOLO, 2001). 

 Semelhante análise espectroscópica foi feita com o complexo trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 (Figura 23) e com seu precursor trans-

[RuCl2(bpy)2] (Figura 24). As atribuições da natureza das bandas 

espectroscópicas para o complexo nitrosilo, por analogia ao composto cis-

[RuCl2(bpy)2]2+, foi tomado como sendo TCML para a banda em 334 nm e 

IL para a banda em 292 nm. 
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Figura 23: Espectro na região do UV-visível, em HCl 0,10 mol. L-1, do  

  complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2.[complexo] = 6,30 ×  

  10-5 mol. L-1
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Figura 24: Espectro na região do UV-visível, em HCl 0,10 mol.L-1, do 

complexo trans-[RuCl2(bpy)2].2 H2O. [complexo] = 6,30 × 10-5 

mol. L-1. 

  

 Os dados espectrofotométricos dos compostos nitrosilos estudados 

na região do UV-visível estão relatados na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Resultados de análise de espectros na região do UV-visível para 

os complexos de rutênio em solução de HCl 0,1 mol.L-1 e 

acetonitrila (ACN). 

Complexo λ(nm), (log ε) em ACN λ(nm), (log ε) em H2O 

A 298 (4,29), 332 (3,97) (sh)a 294(4,08),334(3,67) (sh)a

B 296 ( 4,37), 324 ( 4,28) (sh)a 294(3,88),324(3,67) (sh)a

A = cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2

B = trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2

(sh)a = ombro 
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4.3. 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 (FORD et al., 1998; BATISTA et al., 1997; SCHRÖDER & 

STEPHENSON, 1987). A variação da freqüência de estiramento ν(NO) em 

compostos de coordenação depende do metal, do estado de oxidação do 

ligante nitrosilo e da estereoquímica do ligante NO. 

  Em relação à estereoquímica, alguns resultados empíricos de energia 

de estiramento sugerem distinção da ligação N≡O como sendo linear ou 

“bent”. Apesar de alguns trabalhos explorarem a variação da energia de 

estiramento do NO em função da estereoquímica, essa relação deve ser 

feita com cautela, haja vista que as freqüências de estiramento se 

sobrepõem em algumas regiões, conforme ilustrado na Figura 25 

(RICHTER-ADDO & LEGZDINS, 1992). 

 

 
Figura 25: Intervalos típicos de freqüência de estiramento na região do  

infravermelho para complexos metálicos nitrosilos. 
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 Para as espécies estudadas neste trabalho, a banda de estiramento do 

NO em espectro na região do infravermelho surge na região de 1910 cm–1 

nas amostras obtidas em pastilha de KBr ( Figuras 26 e 27). 
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Figura 26: Espectro na região do infravermelho, em pastilha de KBr, do 

complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. 
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Figura 27: Espectro na região do infravermelho, em pastilha de KBr, do 

complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2.  
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A banda de estiramento do ligante nitrosil no complexo trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  em menor energia do que aquela observada para 

cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 é consistente com o efeito sinergístico 

ocasionado pelo ligante cloreto em posição trans ao ligante nitrosil. 

Embora o íon metálico central seja Ru(II), a densidade eletrônica sobre este 

é muito influenciada pelos co-ligantes π-receptores bipiridina. Desta forma, 

pode-se inferir que a carga formal sob o íon metálico é maior que “2”. 

Como o ligante cloreto é π-doador e levando-se em conta que os orbitais 

que interagem com o ligante NO+ são os mesmos (Figura 28), a explicação 

do efeito sinergístico é coerente com o resultado de espectroscopia na 

região do infravermelho. Neste caso, o complexo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  sofreria um efeito sinergístico muito menor, o que 

justificaria uma energia de estiramento maior para o NO+ em comparação 

ao complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 .  
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Figura 28: Influência da posição do ligante L na energia de estiramento do 

ligante nitrosil. a) posição trans e b) posição cis. 
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Alguns autores mostraram que a influência do ligante na energia de 

estiramento do NO é maior quando eles estão em posição trans (NAGAO 

et al., 1989; TOGANO et al., 1992). Isso ocorre porque o ligante em 

posição trans influencia diretamente os orbitais “d” do metal, que fazem a 

retro-doação com o NO, enquanto que o ligante em posição cis interage 

com o outro orbital “d” do metal, diferente daquele diretamente 

responsável pela retro-doação para o NO (Figura 28). 

 De fato, a freqüência de estiramento na região do infravermelho, para 

complexos cuja simetria é trans, cresce quase linearmente em função da 

somatória do parâmetro de LEVER (EL) (LEVER, 1990), como mostram os 

gráficos da Figura 29. Esses gráficos foram construídos com base no estudo 

feito por BORGES et al. (1998) para a série trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ e no 

trabalho de TOGANO et al. (1992) para a série trans-[RuL(py)4(NO)]n+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Variação de νNO em função de ΣEL para complexos de rutênio 

de simetria trans. 1) L = imN, 2) L = py, 3) L = isc e 4) L = pz 

para a série trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+. 5) L = OH-, 6) L = Cl- e 

7) L = NH3 para a série trans-[RuL(py)4(NO)]n+. 
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O parâmetro de LEVER (1990) relaciona o efeito que cada ligante 

exerce na densidade eletrônica do íon metálico. Para os complexos cuja 

simetria é cis não ocorrem a mesma variação de energia de estiramento em 

relação à somatória desse parâmetro. Pode-se ter como exemplo os 

complexos da série cis-[RuL(bpy)2(NO)]n+, estudados por CALLAHAN & 

MEYER (1977), cujos valores de freqüência de estiramento estão relatados 

na Tabela 5. Comparando-se os valores extremos (quando L = Cl- e py), 

obtém-se somente uma diferença da ordem de 13 cm-1, enquanto que a 

diferença de ΣEL é da ordem de 0,49.  

 

Tabela 5: Energia vibracional do NO+ em complexos do tipo cis- 

[RuL(bpy)2(NO)]n+ (CALLAHAN & MEYER, 1977). 

L 
νNO (cm–1) 

Em acetonitrila 
ΣEL

Cl- 1940 0,78 

NO2
- 1948 1,07 

NH3 1950 1,11 

Py 1953 1,27 

 

 Assim, os resultados observados mostram claramente que o 

posicionamento do ligante L em relação ao grupo nitrosil influencia no 

valor de sua energia de estiramento. Em complexos do tipo trans-

[Ru(N4)(NO)]n+ em que N é NH3 ou py, a ν(NO) geralmente aumenta com 

o aumento do caráter eletrofílico do NO (Figura 29), porém, o mesmo não 

se observa para os complexos de geometria cis do tipo [RuL(bpy)2(NO)]n+, 

em que L é ligante derivado piridínico. 

 Toda essa discussão pode ser tomada como subsídio para a 

explicação relacionada com a variação de νNO nos complexos cis/trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 relatado anteriormente, ou seja: a variação 
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espectral depende fundamentalmente dos orbitais envolvidos com os co-

ligantes Cl- e NO+.  

 

4.4. Comportamento voltamétrico em meio não aquoso 

 

 O comportamento voltamétrico para os complexos sintetizados no 

presente trabalho foi estudado em solução de acetonitrila contendo 

hexafluorofosfato de tetrabutilamônio (TBAH) como eletrólito de suporte, 

utilizando-se eletrodo de platina como eletrodo de trabalho. Com base na 

literatura (DEB et al., 1988; NAGAO et al., 1989) espera-se, a princípio, 

que os complexos apresentem um comportamento eletroquímico, na janela 

de potencial do solvente, centrado no ligante nitrosilo conforme 

representado no Esquema 7. 

[L(bpy)2Ru   
0+

]II - NO NO-II ][L(bpy)2Ru   

[L(bpy)2Ru   ]II- NO
0

NO-II ][L(bpy)2Ru   
-+ e

-e

-e
+ e

 
Esquema 7: Processos eletroquímicos centrados no ligante nitrosil para  

complexos do tipo [RuL(bpy)2(NO)]n+. 
 

Na região de potencial entre 1,00 a -1,20 V vs. Fc+/0 observa-se dois 

picos catódicos (picos 1c e 2c). O pico 1c ocorre em potencial na região de 

0,13 V vs. Fc+/0 e apresenta um pico anódico na varredura reversa de 

potencial (1a). A corrente do primeiro pico catódico aumenta linearmente 

com o aumento de v1/2, indicando que a corrente de pico é controlada por 

difusão. 
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A razão entre os valores de corrente de pico catódico e anódico 

(Ipa/Ipc) é próxima à unidade em praticamente todo o intervalo de 

velocidade de varredura investigado. 

Esses resultados são indicativos de que a primeira etapa de redução 

do complexo ocorre através da transferência reversível de 1 elétron. A 

segunda etapa de redução do complexo em acetonitrila ocorre em potencial 

mais negativo (na região de -0,70 V vs. Fc+/0) e não apresenta nenhum pico 

na varredura reversa de potencial, sugerindo comportamento de processo 

de transferência de carga irreversível ou reação rápida subseqüente à 

transferência eletrônica, que consome o produto eletrogerado.  

A intensidade de corrente de pico catódico para ambos os picos são 

semelhantes, indicando que provavelmente a segunda etapa de redução 

envolve também transferência de 1 elétron. 

Foram realizados voltamogramas cíclicos para os complexos cis e 

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, os quais se comportaram de modo 

semelhante. Nas Figuras 30 e 31 estão representados os voltamogramas 

cíclicos, respectivamente, para os compostos cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e 

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. Os mesmos foram iniciados em +0,81 V vs 

Fc+/0, conduzidos para potencial negativo, revertidos em –1,12 V vs Fc+/0 e 

conduzido novamente para potencial positivo até atingirem +0,81 V vs 

Fc+/0. 
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Figura 30: Voltamograma cíclico do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

em acetonitrila. Eletrólito de suporte: TBAH 0,10 mol. L-1. 

Potencial de reversão: -1,12 V vs Fc+/0. [complexo] = 6,50 x 

10-5 mol. L-1. ; v = 100 mV/s. T = 25 °C 
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Figura 31: Voltamograma cíclico do complexo, em acetonitrila, trans 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. Eletrólito de suporte: TBAH 0,1mol.L-

1. Potencial de reversão: -1,12 V vs Fc+/0. [complexo] = 6,50 x 

10-5 mol.L-1. v = 100 mV/s. T = 25 °C. 
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O voltamograma cíclico do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

(Figura 30) exibe uma onda catódica (1c), juntamente com uma onda 

anódica (1a) na varredura reversa, em torno de +0,13 V vs Fc+/0. Esse 

processo ocorre conforme o esperado e por analogia a outras espécies 

(DEB et al., 1988; NAGAO et al., 1989) pode ser atribuído à oxi-redução 

do grupo nitrosil. Por analogia, atribui-se o mesmo processo eletroquímico 

para o complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 (Figura 31); ou seja: o 

potencial com E1/2 em 0,195 V vs Fc+/0 se deve à redução do ligante NO+ 

para NO0, conforme Equação 3: 

           
[R u L  (b p y)2  (N O +  )]n+

e-
+  
- e- [Ru L (b p y)2  (N O    )]0 (n  - 1  )  +

 

 

Equação 3: Equação da reação de oxi-redução do grupo nitrosil, referente 

ao processo eletroquímico 1a/1c, em acetonitrila. 

 

Para estudar a reversibilidade desse processo eletroquímico, foram 

feitos vários voltamogramas cíclicos em diferentes velocidades (Figuras 32 

e 34), os quais foram iniciados em +0,81 V vs Fc+/0, conduzidos para 

potenciais negativos, revertidos em –0,30 V vs Fc+/0 e conduzidos para 

potenciais positivos até atingir +0,81 V vs Fc+/0, novamente. 

De acordo com os critérios de NICHOLSON & SHAIN (1965), esse 

processo eletroquímico pode ser denominado reversível, para velocidades 

de varredura maiores que 50 mV/s. A razão de corrente de pico Ipa/Ipc é 

muito próxima à unidade, quando o potencial é revertido em, no mínimo, 

0,035 V após a onda catódica. 

Além disso, Ipc aumenta linearmente com o aumento da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (v½) (Figuras 33 e 35), e o valor da 
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diferença de potencial (∆Ep) é independente da velocidade de varredura 

(Tabelas 6 e 7). 
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Figura 32: Voltamogramas cíclicos do complexo cis 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 em acetonitrila Eletrólito suporte: TBAH 

0,10 mol.L-1 [complexo]=1,00 x 10-4 mol. L-1. Velocidades de  

varredura (mV/s): 50 , 100, 200, 300 e 400 .T= 25 °C. 

 

Tabela 6: Parâmetros eletroquímicos, em acetonitrila, para o complexo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. T = 25 °C. E (V vs Ag/AgCl). 

v (mV/s)

Ipc 

(A)x10+6

Ipa 

(A)x10+6

Isp 

(A)x10+6 ∆Ep Ipa/Ipc 

20 4,34 1,41 3,24 71,1 0,77 

50 6,50 3,23 3,55 70,2 0,84 

100 8,69 5,28 4,09 75,1 0,92 

200 12,5 8,83 5,51 77,2 1,00 

300 15,4 11,3 6,73 79,4 1,02 

400 17,9 13,2 7,89 79,4 1,03 
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Figura 33: Variação de Ipc em função de v½, em acetonitrila, para o  

complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. T = 25 °C. 
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Figura 34: Voltamogramas cíclicos do complexo trans- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 em acetonitrila. Eletrólito de suporte: 

TBAH 0,10 mol.L-1. [complexo]=1,0x10-4mol.L-1.Velocidades 

de varredura (mV/s): 50, 100, 200, 300 e 400. T = 25 °C. 
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Tabela 7: Parâmetros eletroquímicos, em acetonitrila, para o complexo 

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. T = 25 °C. E (V vs Ag/AgCl). 

v (mV/s) 

Ipc 

(A)x10+6

Ipa 

(A)x10+6

Isp 

(A)x10+6 ∆Ep Ipa/Ipc 

50 5,31 2,34 3,18 67,1 0,818 

100 7,46 4,00 3,79 69,5 0,868 

200 10,6 7,10 4,58 69,6 0,962 

300 13,1 9,01 5,56 74,1 0,978 

400 15,1 10,5 6,46 73,8 0,987 
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Figura 35: Variação de Ipc em função de v½, em acetonitrila, para o  

complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. T = 25 °C. 

 

O segundo processo eletroquímico (2c/2a) ocorre em potencial 

próximo de –0,80 V vs Fc+/0 para o complexo cis e por volta de – 0,70V vs 

Fc+/0 para o complexo trans que também foram analisados em várias 
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velocidades de varredura (Figuras 36 e 37). O processo fora atribuído como 

devido à redução do NO0 para NO-. 

Os ciclovoltamogramas foram iniciados em +0,81V vs Fc+/0, 

conduzidos para potencial negativo, revertidos em –1,20V vs Fc+/0 e 

conduzidos novamente para potencial positivo até atingir +0,81 V vs Fc+/0. 

Todos os complexos aqui estudados possuem comportamento 

voltamétrico semelhante. 
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Figura 36: Voltamogramas cíclicos do complexo cis- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 em acetonitrila. Eletrólito de suporte: 

TBAH 0,10 mol.L-1. [Complexo]= 7,20x10-4 mol.L-1. 

Velocidades de varredura (mV/s): 50, 100, 300 e 400. 

T= 25 °C. 
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Figura 37: Voltamogramas cíclicos do complexo trans- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 em acetonitrila. Eletrólito de suporte: 

TBAH 0,10 mol.L-1. [Complexo]= 7,20 x 10-4 mol.L-1. 

Velocidades de varredura (mV/s): 50, 100, 200, 300 e 400.  

T = 25 °C. 

 

Observa-se uma correlação linear entre E½ (NO+/0) e a somatória do 

parâmetro de LEVER (LEVER, 1990) para os ligantes em complexos do 

tipo cis-[Ru(L)(bpy)2(NO)]n+ para diversos compostos. Isto mostra que a 

contribuição global de todos os ligantes nos complexos cis-

[Ru(L)(bpy)2(NO)]n+, sendo L um ligante qualquer, afeta a densidade 

eletrônica do metal, que por sua vez influencia a densidade eletrônica do 

ligante nitrosil. No processo eletroquímico, os orbitais envolvidos são os 

orbitais vazios antiligantes de menor nível energético (LUMO) do 

grupamento nitrosil. 

Do processo eletroquímico 2a/2c pode-se inferir que ocorre uma 

reação química acoplada, pois a relação de Ipc/v½ com v½ é decrescente 

tanto para a espécie cis como para a trans. Este parâmetro é muito útil para 
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determinar se a irreversibilidade do processo eletródico é devida a uma 

transferência eletrônica lenta ou a alguma reação química  acoplada.  

De acordo com NICHOLSON & SHAIN (1965), um gráfico de 

Ipc/v½ vs v½ é constante durante toda a faixa de velocidade de varredura 

aplicada, para processos eletroquímicos reversíveis e irreversíveis. 

 Caso a irreversibilidade seja provocada por complicações químicas 

acopladas ao processo de transferência eletrônica, observa-se uma 

diminuição de Ipc/v½ com o aumento de v½. 

 De acordo com os dados de Ipc/v1/2 vs v1/2  em relação aos picos 

2a/2c para os complexos cis/trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, pode-se inferir 

que há reação química acoplada ao processo de redução total do óxido 

nítrico (Figuras 38 e 39). 
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Figura 38: Relação entre Ipc/V1/2 vs V1/2 para o complexo cis- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em acetonitrila. 
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Figura 39: Relação entre Ipc/V1/2 vs V1/2 para o complexo  

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em acetonitrila. 

 

 

4.5. Estudo da permeação passiva 

 

4.5.1. Permeação passiva dos complexos a partir do tampão fosfato 

 

Após o experimento de permeação passiva dos complexos a partir do 

tampão fosfato, foram registrados espectros UV-visível das amostras 

obtidas do estrato córneo, da epiderme viável e da solução receptora. As 

Figuras 40 e 41 são relativas ao espectro UV-visível do complexo cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  extraído do estrato córneo e da epiderme viável e 

as Figuras 42 e 43 são relativas ao espectro do complexo trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, extraído do estrato córneo e da epiderme viável. 

Os espectros são relacionados a diferentes experimentos (triplicata) sob 

mesmas condições. 
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Figura 40: Espectro UV-visível no estrato córneo do complexo cis 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em acetonitrila. 
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Figura 41: Espectro UV-visível na epiderme viável do complexo cis- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em acetonitrila  Em detalhe: espectro 

na região de 400 - 600 nm. 
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Figura 42: Espectro UV-visível no estrato córneo do complexo trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em acetonitrila 
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Figura 43: Espectro UV-visível na epiderme viável do complexo  

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2
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Figura 44: Espectro UV-visível do complexo cis-[RuCl(bpy)2(H2O)]+ em  

solução tampão fosfato pH = 5.0 após redução do complexo 

cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 com amálgama de zinco. 

 

A interpretação dos espectros UV-visível das amostras coletadas dos 

complexos nos sugere que os compostos encontram-se presentes no estrato 

córneo sem sofrerem qualquer tipo de alteração química. Aparentemente 

não houve mudança espectroscópica para o composto nessa região da pele, 

o que nos sugere que não houve alteração das características químicas do 

complexo nitrosilo. Embora seja um composto de alto peso molecular, a 

evidência dessa espécie no estrato córneo, sem alteração de suas 

propriedades químicas, é um avanço no uso de compostos de rutênio como 

fármaco. A importância de tal constatação refere-se a uma possível 

utilização do composto como uma pró-droga. Assim, seria possível induzir 

a liberação de óxido nítrico quer por processo fotoquímico, quer por 

processo químico, em diferentes regiões da pele. 

A análise dos espectros dos complexos da epiderme viável mostra 

uma variação de absorbância e formação de uma nova banda na região de 
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470 nm (Figura 41). Tal banda em 470 nm não é observada no espectro dos 

complexos quando dissolvidos em tampão e sem serem submetidos ao teste 

de permeação passiva. Suspeitou-se, então, que os complexos haviam sido 

reduzidos na epiderme viável, devido à existência de redutores naturais 

presentes na epiderme. Esta nova banda poderia ser resultado da redução 

dos complexos de rutênio, com a conseqüente liberação do NO, e a 

substituição deste por um grupo aquo, havendo, portanto, a formação do 

complexo [RuCl(bpy)2(H2O)](PF6)2 (TOGNIOLO, 2001 ). 

Para verificar se houve formação da espécie aquo foi realizada a 

redução do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-[RuCl 

(bpy)2(NO)](PF6)2 com amálgama de zinco, sob atmosfera de argônio, por 

5 minutos seguido do registro do espectro UV-visível da solução (Figura 

44). 

Observou-se que o complexo contendo o grupamento nitrosil, após 

redução, apresentava o mesmo deslocamento de banda para a faixa de 470 

nm, o que caracteriza a formação da espécie aquoclorobis(2,2’-bipiridina) 

rutênio(II) (TOGNIOLO, 2001). A conclusão imediata é que a pele possui 

substâncias redutoras e suficientes para ocasionar a liberação de óxido 

nítrico na epiderme viável.  

Aliado às características anticancerígenas do óxido nítrico e levando-

se em conta que complexos de rutênio geralmente são atóxicos, a 

descoberta aqui relatada pode nos levar a uma série de testes que poderiam 

culminar com a disponibilização de um portentoso reagente capaz de ser 

utilizado como agente anticancerígeno, tanto como pró-droga (estrato 

córneo), como fármaco, na epiderme viável. 

 As análises dos espectros UV-visível das frações, coletadas após 

passagem do tampão pela pele, nos sugeriram que não ocorre a passagem 

dos complexos pela pele, pois, os espectros não evidenciam a presença dos 

complexos nessa fração. Os espectros mostram a existência de bandas 
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diversas nesta fração, provavelmente devido à possível passagem de 

substâncias presentes na própria pele, uma vez que a mesma não recebe 

qualquer tipo de tratamento prévio, no sentido de retirar qualquer um de 

seus componentes naturais. 

 

4.5.2. Permeação passiva dos complexos a partir de emulsões 

 

Foram realizados experimentos com os complexos mencionados 

utilizando-se emulsões como sistema de liberação. Foram preparadas duas 

emulsões diferentes para se avaliar a liberação dos complexos. As emulsões 

estudadas serão aqui denominadas Croda Base® e Paramul®. A 

estabilidade das emulsões sem os complexos fora anteriormente estudada 

por outros componentes do grupo. Paralelamente estudou-se a estabilidade 

dos complexos incorporados nessas formulações. Verificou-se que os 

mesmos são estáveis nas emulsões estudadas, pelo menos durante o tempo 

de experimento de permeação cutânea (12 horas).  

 

4.5.2.1.Emulsão Croda Base® 

 

Após os experimentos constatou-se  que os complexos praticamente 

não penetraram a pele ou então a sensibilidade do método qualitativo (UV-

visível) não foi suficiente para a detecção dos mesmos. 

 

4.5.2.2. Emulsão Paramul® 

 

Após os experimentos, constatou-se que os complexos permearam o 

estrato córneo até atingirem a epiderme viável, porém, não foram 

observados na solução receptora. Tal fato pode ser decorrente da não 

permeação completa (ou seja: não atravessaram completamente a epiderme 
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viável), ou a sensibilidade do método qualitativo (UV-visível), usado para 

detecção dos mesmos na solução receptora, não foi sensível o suficiente. 

Observa-se a presença dos complexos no estrato córneo, sem sofrer 

qualquer tipo de alteração química (Figuras 45 e 46). 
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Figura 45: Espectro UV-visível do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO](PF6)2 

no estrato córneo. 
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Figura 46: Espectro UV-visível do complexo trans- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  no estrato córneo. 
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Observa-se a presença dos complexos na epiderme viável, com a 

formação de uma banda na região de 480 nm, nos remetendo à formação do 

complexo aquo, devido à possível redução química do complexo em meio 

biológico (Figuras 47 e 48). Nessas figuras, temos em detalhe a região da 

banda do aquo-complexo. 
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Figura 47: Espectro UV-visível do complexo cis-[ RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

na epiderme viável.  Em detalhe, região de 480 nm. 
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Figura 48: Espectro UV-visível do complexo trans- 

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 na epiderme viável. Em detalhe, 

região de 480 nm. 
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4.5.2.3. Estudo de liberação utilizando-se membrana sintética 

 

Os experimentos foram realizados utilizando-se a mesma célula de 

difusão dos experimentos de permeação, porém, utilizando-se uma 

membrana sintética hidrofílica de acetato de celulose, ao invés de pele,  

para separar o compartimento doador do compartimento receptor.  

Pesou-se 1 g de emulsão paramul contendo o complexo incorporado 

por técnica de espatulação, com concentração 10-3 mol.L-1, e esta foi 

colocada no compartimento doador.  

A solução receptora contendo tampão fosfato 0,01 mol.L-1, pH= 5,0  

foi mantida a 37,0 ºC por 12 horas com agitação a 300 rpm, como nos 

estudos de permeação. Amostras da solução receptora foram coletadas nos 

tempos de 1 até 12 h e  analisadas por espectrometria UV-visível. 

Os experimentos foram feitos em triplicata e os resultados obtidos 

estão relacionados nas Figuras 49 e 50. 
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Figura 49: Espectro UV-visível do complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 
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após permeação passiva em membrana após período de 12 

horas. 
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Figura 50: Espectro UV-visível do complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

       após permeação passiva em membrana após período de 12 horas.
 

Os resultados obtidos comprovam que ocorrem a liberação e 

permeação dos fármacos através da membrana utilizada. Tal fato vem a 

corroborar a idéia de que o fármaco é liberado a partir da emulsão 

empregada no experimento. Assim, nos experimentos de penetração 

passiva com a pele de porco pode-se afirmar que o fármaco é liberado da 

emulsão, ficando disponível para poder penetrar na pele de porco. Portanto, 

pode-se concluir que o sistema utilizado (emulsão) pode ser empregado 

como um sistema liberador de fármacos e pode ser utilizado como veículo 

para os fármacos em questão. 
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4.5.2.4.Determinação da concentração liberada ou permeada através  

da membrana 

 

Na Tabela 8 têm-se os parâmetros analíticos obtidos do estudo de 

liberação, utilizando-se membrana de acetato de celulose, feitos a partir da 

emulsão com complexo em saturação. Os valores foram corrigidos, devido 

à diluição a cada coleta, conforme descrito abaixo. 

 

Tabela 8: Concentração (mol.L-1.cm2 -1) de fármaco liberado a partir de 

emulsão paramul em membrana de acetato de celulose.  

Tempo 
(h) Concentração acumulada de complexo em mol/cm2

 Complexo cis Complexo trans 

 
Concentração 

µmol  
Desvio 

padrão (+/-) 
Concentração 

µmol 
Desvio 

padrão (+/-)
1 15,57 3,35 5,57 0,80 
2 106,93 48,39 54,13 9,58 
3 226,33 66,61 160,00 5,20 
4 342,67 72,34 277,33 13,28 
5 449,33 73,70 386,33 34,06 
6 542,33 77,86 472,00 43,30 
7 624,33 82,13 545,00 48,50 
8 700,00 84,61 606,67 50,81 
9 769,00 89,60 654,00 46,77 
10 887,33 34,85 690,33 35,80 
11 1055,67 188,80 713,33 11,55 
12 1115,00 181,45 736,33 16,17 

 

 Os perfis de liberação dos complexos foram plotados em relação à 

média de liberação obtida, pois tais experimentos foram realizados em 

triplicata.  
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A Figura 51 mostra o perfil de liberação de ambos os complexos a 

partir da emulsão paramul, referentes às amostras obtidas da permeação. 
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Figura 51: Perfil de liberação dos complexos em membrana de acetato de  

celulose complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  (Azul) e trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  (rosa) 

 

Para se determinar a quantidade de complexo que foi liberado da 

formulação, ou permeado através da membrana de acetato de celulose, é 

necessário fazer uma correção na quantidade de fármaco analisada, pois a 

solução receptora é diluída após cada coleta. É necessário dividir a 

concentração obtida a partir do espectro UV-visível pelo coeficiente de 

extinção molar dos complexos em meio aquoso, obtendo-se a concentração 

da solução receptora. O valor obtido deve ser multiplicado por 6 (volume 

do compartimento da solução receptora) e dividido por y (área da 

membrana, que no caso corresponde a 1,13 cm2). Para tanto, foram feitos 

cálculos de diluição de acordo com o esquematizado abaixo, para os 

tempos 1, 2 e 3 h (os cálculos para os demais tempos foram calculados de 

modo análogo): 
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m1 = C0 . Vreceptor

m2 = C1 . Vreceptor + C0 . Vcoleta

m3 = C2 . Vreceptor + C1 . Vcoleta + C0 . Vcoleta 

onde: 

 m1 , m2 e m3 representam a quantidade total de complexo, em 

mol/mL, liberada ou permeada nos tempos 1, 2 e 3 h, 

respectivamente. 

 C0 , C1 e C2 são as concentrações de complexo, em mol/cm2 

quantificada por espectro eletrônico na região UV-visível nos 

tempos 1, 2 e 3 h, respectivamente. 

 Vreceptor= 6mL. 

 Vcoleta = 3 mL. 

 

 Os experimentos foram realizados em triplicata para ambos os 

complexos, obtendo-se os resultados apresentados pelas Figuras 52 e 54 

para o complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  e Figuras 53 e 55 para o 

complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 . 
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Figura 52: Perfil de liberação das amostras, em membrana de acetato de  

celulose, em triplicata. Complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2. 
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Figura 53: Perfil de liberação das amostras em membrana de acetato de  

celulose, em triplicata. 

Complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 

 

 O perfil de liberação dos complexos foi analisado por meio de 

métodos gráficos, relacionando-se a quantidade liberada do fármaco 

(mol/cm2) em função do tempo (h).  

Os dados acima foram analisados segundo três modelos cinéticos 

para liberação de fármacos: cinética de ordem zero (concentração/tempo), 

cinética de pseudo-primeira ordem (concentração/ tempo ) e primeira 

ordem (logaritmo da concentração/tempo) (GUY e HADGRAFT, 1990). A 

melhor correlação linear obtida foi quando a concentração de complexo 

acumulada e liberada em 12 horas de experimento foi relacionada com raiz 

quadrada do tempo (t1/2). Assim, a liberação do complexo através da 

membrana de acetato de celulose segue a cinética de pseudo-primeira 

ordem, segundo modelo de HIGUCHI (1999) e ilustrados para os 

complexos cis e trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2  pelas Figuras 54 e 55. 
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Figura 54: Perfil de liberação do complexo em membrana de acetato  

de celulose. Complexo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 
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Figura 55: Perfil de liberação do complexo em membrana de acetato  

de celulose. Complexo trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 . 
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Os dados de liberação obtidos foram utilizados para calcular o fluxo 

de fármaco (velocidade de liberação através da membrana), que é 

representado pela inclinação da porção linear da curva de liberação. 

 Na Tabela 9 estão relacionados os parâmetros cinéticos das curvas de 

liberação dos complexos em função do tempo. 

 

Tabela 9: Parâmetros cinéticos das curvas de liberação dos complexos 

  (mol/cm2) em função do tempo.  

Complexo Fluxo J#

(mol/cm2.h-1/2) 

Coef. correlação 

linear (r) 

cis 0,000453 0,9873 

trans 0,000333 0,9913 

 

Onde : J#: velocidade de liberação através da membrana, representada pela  

  inclinação da porção linear da curva de liberação (valores relativos  

  às Figuras 54 e 55). 

 

 Como pode ser observado na Tabela 9 o complexo trans apresenta 

um fluxo menor do que o complexo cis, ou seja: difunde-se mais 

lentamente através da emulsão antes de ser liberado. Esta liberação mais 

lenta pode estar relacionada com a menor solubilidade em água deste 

complexo, indicando que o mesmo deve estar interagindo mais 

intensamente com a fase interna oleosa da emulsão, retardando sua 

liberação da fórmulação em relação ao complexo cis. A emulsão pode estar 

funcionando, então, como um reservatório para o complexo trans. 
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4.6. Estudo de liberação de NO por potencial controlado 

 

O perfil de liberação de NO a partir de potencial controlado, no caso 

em questão 0,00 V vs Ag/AgCl ( valor de potencial onde teríamos somente 

a redução da espécie NO+/NO0 ) foi realizado em função do tempo. O 

processo teve o acompanhamento da liberação de óxido nítrico gasoso 

(NO0) in situ e foi realizado pelo acoplamento do eletrodo medidor de NO 

na cela voltamétrica.  

A monitorização in situ de NO durante a redução do complexo é 

uma técnica importante para mostrar que ocorre a redução do complexo e 

conseqüente liberação de NO. Previamente à aplicação de potencial, deixa-

se o sistema estabilizar. O sinal gravado pelo sensor de NO aumenta a 

partir do momento em que se aplica o potencial. As duas espécies 

estudadas foram capazes de liberar óxido nítrico gasoso (NO0) quando 

submetidas à eletrólise a potencial controlado. Nas Figuras 56 e 57 estão 

representados os perfis de corrente em função do tempo decorrido após 

aplicação do potencial. 
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Figura 56: Cronoamperograma do NO liberado pela redução do complexo 

cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em solução tampão fosfato, pH= 

5,0 com potencial aplicado de 0,00 V vs Ag/AgCl. 
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Figura 57: Cronoamperograma do NO liberado pela redução do complexo 

trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, em solução tampão fosfato, 

pH= 5,0 com potencial aplicado de 0,00 V vs Ag/AgCl. 

 

A redução do ligante nitrosil (NO+) a partir do complexo, com 

conseqüente liberação de NO, gera uma resposta em função da corrente 

elétrica, conforme a espécie vai sendo reduzida. A concentração de NO é 

então detectada pelo eletrodo específico de NO, que se encontra acoplado à 

cela eletroquímica. Pode-se verificar a partir dos gráficos das Figuras 56 e 

57 que, mantendo-se o potencial controlado, ocorre a redução do complexo, 

acarretando assim a liberação do NO a partir de ambos os complexos. 

 

 

4.7. Estudo cinético de labilização do NO 

 

Foram realizados vários estudos cinéticos visando determinar a 

constante cinética de labilização do NO a partir da redução dos complexos. 
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A redução dos complexos foi realizada por diferentes metodologias: 

a redução química, com utilização de solução de ácido ascórbico; redução 

química utilizando-se amálgama de zinco e, também, com amálgama de 

cádmio; e redução potenciométrica, sob potencial controlado, em 

galvanostato/potenciostato. 

 

 

4.7.1. Redução química com solução redutora de ácido ascórbico 

 

Verificou-se que ocorria a redução do complexo imediatamente após 

a adição de solução redutora. Tal verificação é macroscópica, devido a 

mudança de coloração do sistema, passando de uma cor amarelo-pálida 

para uma coloração róseo-avermelhada, que é a cor verificada após a 

redução dos complexos estudados. 

Como alternativa para se tentar adicionar a solução redutora 

diretamente dentro da cubeta de leitura do espectro UV-visível, 

monitorando instantaneamente a redução, usou-se a técnica “stopped flow”. 

Nesta técnica a mistura das soluções ocorre simultaneamente dentro da 

cubeta. 

Novamente, constatou-se que a mistura das soluções já haviam 

mudado de cor, sugerindo que já havia ocorrido a redução do complexo no 

momento em que as soluções entram em contato. Como os resultados 

obtidos destes experimentos foram muito dissonantes, julgou-se que essa 

técnica não seria apropriada para a determinação da constante cinética.  

Outros agentes redutores foram ainda utilizados na tentativa de obter 

a constante de velocidade de saída de NO. Porém, todos os resultados 

mostraram-se infrutíferos. Embora tivéssemos constatado a liberação do 

óxido nítrico em todos os sistemas estudados, não nos foi possível, mesmo 
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usando a técnica de “stopped flow”, encontrar o valor da constante de 

velocidade. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os complexos do tipo cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 apresentam comportamento semelhante e com 

pouca variação de valores em todas as técnicas de caracterização 

utilizadas.  

 A rota de síntese desenvolvida para os complexos cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 e trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2, apesar de ser 

trabalhosa, pois envolve 2 etapas, mostrou ser reprodutível e de bom 

rendimento, ao contrário daquele relatado na literatura. 

 Em relação à aplicação como fármacos, pode-se afirmar que ambos 

os complexos estudados nesse trabalho são estáveis na forma Ru-NO+ no 

estado sólido.  

 Em função dessas características buscou-se neste trabalho a 

utilização dos mesmos, visando o aproveitamento dessas espécies em 

terapia fotodinâmica, através de estudo de possível administração tópica 

dos complexos. 

Acreditamos que a técnica de permeação passiva possibilita a 

utilização desses complexos como fármacos, pois, para que o óxido nítrico 

liberado, após redução dos complexos possa atuar terapeuticamente, o 

mesmo precisa ao menos atingir a epiderme. A razão desta afirmação deve-

se ao fato de que sendo o óxido nítrico gasoso, e tendo uma meia vida de 

aproximadamente 3 segundos, e sua liberação ocorrendo na forma gasosa, 

acima do estrato córneo, o mesmo se perderia para o ambiente, não 

exercendo qualquer ação sobre o tecido epitelial. 
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Os experimentos de permeação passiva foram repetidos utilizando-se 

emulsão como sistema de liberação. Os resultados mostraram-se  

satisfatórios. Uma menor penetração do complexo a partir da emulsão foi 

observada, haja vista que aparentemente os espectros UV-visível 

mostraram-se pouco intensos, em comparação ao mesmo processo em 

tampão. Tal fato se deve à cinética de liberação dos complexos a partir da 

emulsão. Quando os complexos foram veiculados em tampão fosfato os 

mesmos já poderiam permear a pele, ou pelo menos estariam disponíveis 

para o processo de permeação. Porém, ao se incorporar os complexos em 

emulsão, os mesmos estão interagindo com esta e sua disponibilidade para 

o processo de permeação, que deve obedecer a uma cinética de liberação a 

partir da mesma. Somente depois de liberado da emulsão, estariam 

disponíveis para o processo de permeação. 

O fato de se ter um processo cinético de liberação do fármaco a partir 

da emulsão é um ponto de extrema relevância, pois, ao obedecer a uma 

cinética de liberação, pode-se ter uma liberação controlada de fármaco. Tal 

peculiaridade é de grande interesse quando se deseja um controle de 

dosagem do fármaco, disponível para o processo de permeação.  

Em relação à estereoquímica deve-se acrescentar que ambos os 

complexos penetram a pele e a influência do ligante, em relação ao 

grupamento nitrosil, parece não ser sentida, haja visto que basicamente as 

mesmas propriedades e características foram observadas para as espécies 

cis/trans-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6)2 nos meios estudados. 
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