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RESUMO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Câncer é a 

segunda doença que mais causa mortes no mundo, cuja estimativa baseia-se 

em 9,6 milhões de mortes por ano, podendo também ser explicado como 1 morte 

por Câncer a cada 6 registradas. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia são as 

opções mais conhecidas para o tratamento da doença, podendo ser realizados 

sozinhos ou combinados. Particularmente, a quimioterapia tem como objetivo 

erradicar as células tumorais sem causar prejuízo às normais. Contudo, grande 

parte dos fármacos antitumorais exerce seus efeitos de modo não específico, 

provocando lesões tanto as células tumorais quanto as normais. Apesar da sua 

importância em diversos regimes quimioterápicos, a cisplatina também é 

conhecida pela sua baixa seletividade e efeitos colaterais. Neste sentido, 

esforços vêm sendo direcionados na busca por novos complexos metálicos, 

contendo platina ou não, capazes de exercer seus efeitos citotóxicos de forma 

mais seletiva. Estudos vêm apontando compostos de prata (I) como candidatos 

promissores para o desenvolvimento de novos metalofármacos antitumorais. A 

escolha adequada dos ligantes que compõem o complexo de prata é crucial para 

garantir propriedades importantes para a bioatividade como, por exemplo, 

lipofilicidade e estabilidade hidrolítica. Neste trabalho, foi sintetizado um 

complexo de prata de formula geral [Ag(cTSC)(Neo)]NO3, onde cTSC = 

Tiosemicarbazona derivada do cinamaldeido; neo = Neocuproína, com a 

finalidade de avaliar seus efeitos em células tumorais e sua capacidade de 

interação com o DNA. O complexo foi caracterizado pelas técnicas de análise 

elementar, espectroscopia no IV e de RMN-1H. Estudo de comportamento em 

solução demonstraram que o composto não sofre alterações significativas em 

sua estrutura quando dissolvido em DMSO, onde DMSO = dimetilsulfóxido. O 

índice de citotoxicidade (IC50) do complexo sobre células tumorais A549 foi de 

4,0±0,2 M, sendo mais ativo que a cisplatina. Ensaios de competição entre o 

complexo e o aduto DNA-Hoescht sugerem que o complexo possui uma baixa 

afinidade pelo DNA.  

Palavras-chave: Complexos de prata (I). Câncer. Atividade Antitumoral. 



 

 

 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO), Cancer is the second 

disease that causes the most deaths in the world, whose estimate is based on 

9.6 million deaths, which can also be explained as 1 death from Cancer in every 

6 recorded. Surgery, chemotherapy and radiotherapy are the best known options 

for treating the disease, and can be administered alone or combined. 

Chemotherapy aims to eradicate tumor cells without harming normal ones. 

However, most antitumor drugs exert their effects in a non-specific way, causing 

damage to both tumor and healthy cells. Despite its importance in several 

chemotherapy regimens, cisplatin is also known for its low selectivity and side 

effects. In this sense, efforts have been directed towards the search for new 

metallic complexes, containing platinum or not, capable of exerting their cytotoxic 

effects in a more selective way. Studies have pointed to silver (I) compounds as 

promising candidates for the development of new antitumor 

metallopharmaceuticals. The proper choice of ligands that make up the silver 

complex is crucial to ensure important properties for bioactivity, such as 

lipophilicity and hydrolytic stability. In this work, a silver complex with the general 

formula [Ag(cTSC)(Neo)]NO3 was synthesized, where cTSC = 

Thiosemicarbazone derived from cinnamaldehyde; neo = Neocuproin, in order to 

evaluate its effects on tumor cells and its ability to interact with DNA. The complex 

was characterized by elemental analysis, IR, and 1H-NMR spectroscopy. 

Behavior studies in solution showed that the compound does not undergo 

significant changes in its structure when dissolved in DMSO, where DMSO = 

dimethylsulfoxide. The cytotoxicity index (IC50) of the complex on tumor cells 

A549 was 4.0±0.2 M, being more active than cisplatin. Competition assays 

between the complex and the DNA-Hoescht adduct suggest that the complex has 

a low affinity for DNA. 

Keywords: Silver complexes. Cancer. Antitumoral Activity.



 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Surgimento de uma célula cancerígena...................................17 

Figura 2: Estrutura da Cisplatina.............................................................19 

Figura 3: Mecanismo de ação da Cisplatina...........................................20 

Figura 4: Geometrias da prata.................................................................22 

Figura 5: Mecanismo de ação da prata. .................................................24 

Figura 6: Estrutura Geral de uma Tiosemicarbazona.............................25 

Figura 7: Modos de Ligação do cTSC....................................................26 

Figura 8: Estrutura da Tiosemicarbazona derivada do cinamaldeído.

 ................................................................................................................27 

Figura 9: Estrutura molecular da 1,10-fenantrolina e da 2,9 DMP. 

 ................................................................................................................28 

Figura 10: Substituição do ligante phen por Neo.....................................29 

Figura 11: Mecanismo de formação da cTSC.........................................34 

Figura 12: Espectros vibracionais na região de 4000-400 cm-1 do IV dos 

ligantes e do complexo de prata.........................................................................37 

Figura 13: Representações estruturais e esquema de numeração para o 

Complexo [Ag(Neo)(cTSC)]...............................................................................39 

Figura 14: Espectro de RMN de 1H para a neocuproína em DMSO-d6....40 

Figura 15: Espectro de RMN de 1H para o composto cTSC em DMSO-

d6........................................................................................................................41 

Figura 16: Espectro de RMN de 1H para o composto cTSC em DMSO-d6. 

...........................................................................................................................42 

Figura 17: Espectro de RMN de 1H do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]. em 

DMSO-d6 ...........................................................................................................43 



 

 

 

Figura 18: Espectro de RMN de 1H do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3 

ampliado na região de 6,5 – 11,8 ppm................................................................44 

Figura 19: Espectro na região do Uv-Vis do complexo 

[Ag(neo)(cTSC)]NO3..........................................................................................46 

Figura 20: Gráfico Linearizado da Lei de Lambert – Beer........................47 

Figura 21: Espectros de RMN do complexo em 0,24,48h........................48 

Figura 22: Estrutura do MTT...................................................................49 

Figura 23: Alguns modos de interação entre complexos metálicos e o 

DNA...................................................................................................................50 

Figura 24: Espectros eletrônicos na região do UV Vis do complexo 

[Ag(Neo)(cTSC)]NO3 ([complexo] =  20 M) na presença de concentrações 

crescentes de ctDNA. A seta mostra as alterações espectrais com a adição de 

alíquotas do ctDNA.............................................................................................52 

Figura 25: Ligação da sonda Hoechst 33258 aos sulcos menores..........53 

Figura 26: Interação do complexo com a sonda Hoechst 33258.............54 

Figura 27: Espectros de fluorescência do aduto Hoechst 33258/DNA na 

presença de concentrações crescentes do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3. A 

seta mostra a supressão da fluorescência com a adição de alíquotas do 

complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3.........................................................................55  

 



 

 

 

Lista de Tabela 

Tabela 1: Teste Qualitativo de Solubilidade ............................................35 

Tabela 2: Composição experimental e calculada para o complexo 

sintetizado determinada por análise CNH..........................................................36 

Tabela 3: Principais frequências na região do infravermelho do ligante 

cTSC, neocuproína e do complexo de prata.......................................................38 

Tabela 4: Valores da atribuição das bandas de RMN do complexo.........45 

Tabela 5:  Valores de IC50 para as linhagens A549 e MCR-5................50 



 

 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas. 

OMS = Organização Mundial da Saúde 

WHO = World Health Organization  

cTSC = Cinamaldeído - Tiosemicarbazona 

Neo = Neocuproína 

IV = InfraVermelho 

RMN = Ressonância Magnética Nuclear 

DNA = Ácido Desoxirribonucleico 

DMSO = Dimetilsulfóxido 

DMSO-d6 = Dimetilsulfóxido deuterado 

IC50 = Índice de Citotoxicidade 

A549 = Linhagem de Câncer de Pulmão 

MCR-5 = Células Sadias de Pulmão 

INCA = Instituto Nacional de Câncer 

FDA = US Food and Drug Administrantion 

AgNO3 = Nitrato de Prata 

N = Nitrogênio 

S = Enxofre 

P = Fósforo 

H2O = Água 



 

 

 

Ag = Prata 

NO3 = Nitrato 

Phen = 1,10 - Fenantrolina 

TSCs = Tiosemicarbazonas 

IUPAC = União Internacional de Química Pura e Aplicada 

RR = enzima ribonucleotídio redutase 

top = topoisomerase 

FEMA = Flavour and Extract Manufacture Association 

P388 = Linfoma Murino 

ODS = Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

C2H6O = Etanol 

CH3CN = Acetonitrila 

UV-Vis = Espectroscopia na Região do Ultravioleta e na região da luz 

Visível 

HCl = Ácido Cloridrico 

MTT = brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazólio 

IQAr = Instituto de Química Unesp Araraquara 

FBS = Soro Fetal Bovino 

CO2 = Dióxido de Carbono 

NaCl = Cloreto de Sódio 



 

 

 

CH4O = Metanol 

C3H6O = Acetona 

HCCl3 = Clorofórmio 

 

  



 

 

 

Sumário 

1. Introdução. .................................................................................. 17 

1.1. Câncer...................................................................................... 17 

1.1.1. Tratamento do Câncer. ............................................................. 18 

1.1.2. Química da Cisplatina. ............................................................. 19 

1.2. Prata. ....................................................................................... 21 

1.2.1. A Química da Prata. ................................................................. 22 

1.3. Planejamento de compostos de prata para fins medicinais. ..... 23 

1.4. Tiosemicarbazonas. ................................................................. 24 

1.4.1. Atividade biológica das Tiosemicarbazonas. ............................ 26 

1.5. Ligantes quelantes ,’-diimínicos. .......................................... 27 

2. Justificativa do trabalho ............................................................... 28 

3. Objetivo. ...................................................................................... 29 

3.1. Objetivos Específicos. .............................................................. 30 

4. Metodologia. ................................................................................ 30 

4.1. Síntese da Tiosemicarbazona derivada do cinamaldeído ......... 30 

4.1.1. Síntese do Complexo ............................................................... 30 

4.2. Técnicas de Caracterização. .................................................... 31 

4.2.1. Espectrometria no Infravermelho (IV). ...................................... 31 

4.2.2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN). .................................. 31 



 

 

 

4.2.3. Espectroscopia na Região do UV- Vis. ..................................... 31 

4.2.4. Análise elementar. .................................................................... 32 

4.2.5. Condutividade. ......................................................................... 32 

4.3. Estudos do comportamento em solução. .................................. 32 

4.4. Avaliação da Atividade Citotóxica. ............................................ 32 

4.5. Estudos de Interação com o DNA............................................. 33 

4.5.1. Titulação Espectrofotométrica. ................................................. 33 

4.5.2. Ensaio de Competição com Hoechst 33258. ............................ 33 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES. ................................................ 34 

5.1. Síntese. .................................................................................... 34 

5.2. Análise Elementar. ................................................................... 35 

5.3. Condutividade Molar................................................................. 36 

5.4. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho. .......................... 36 

5.5. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear. ............... 39 

5.6. Espectroscopia na Região do Uv-Vis. ...................................... 45 

5.7. Estudo do Comportamento em solução. ................................... 47 

5.8. Avaliação da Atividade Citotóxica. ............................................ 49 

5.9. Estudos iniciais de interação com o DNA ................................. 50 

6. Conclusão. .................................................................................. 55 



17 

 

 

 

1. Introdução. 

1.1. Câncer. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o Câncer é 

conhecido como uma mutação genética, que consiste em uma alteração do DNA 

celular. A doença caracteriza-se por células anormais, que não exercem sua 

função original. Crescem e se dividem sem respeitar os limites normais dos 

órgãos. Podendo dessa forma invadir tecidos adjacentes e espalhar-se para 

outros órgãos em um processo chamado metástase, a qual é a principal causa 

de mortes (OMS,2021). As células mutadas passam a receber informações 

erradas das suas atividades. Quando essas alterações celulares ocorrem em 

genes especiais, em princípio inativos, eles passam a ser denominadas de proto-

oncogenes. Entretanto, quando ativadas essas células se tornam cancerígenas 

(Figura 1) e esses genes recebem a denominação de oncogenes (Brasil,2022). 

Figura 1: Surgimento de uma célula cancerígena. 

 

Fonte: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/como-surge-o-

cancer/comosurgeocancerimg1hd.jpg, acessado em 01/11/2022 às 18:00h 

As células animais são constituídas de três partes: a membrana celular, o 

citoplasma e núcleo, que consistem, respectivamente, em parte externa, corpo 

da célula e o local onde encontram-se os cromossomos. Esses por sua vez 

https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/como-surge-o-cancer/comosurgeocancerimg1hd.jpg
https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/como-surge-o-cancer/comosurgeocancerimg1hd.jpg
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guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas celulares. 

Tais informações ficam armazenadas no ácido desoxirribonucleico (DNA). O 

processo de formação do Câncer se dá por meio da carcinogênese ou 

oncogênese, que de forma geral, acontece lentamente, podendo levar anos até 

que o tumor se torne visível. A carcinogênese é determinada pela exposição e 

pela frequência exposta em um período. Este processo é composto por três 

partes. A primeira etapa é o estágio de iniciação, o qual consiste na modificação 

dos genes sobre ação dos agentes mutagênicos. Nessa etapa ainda não é 

possível detectar clinicamente o tumor. O segundo estágio é chamado de 

promoção e nele acontece a mudança da célula proto-oncogene para tornar-se 

oncogene de forma lenta e gradual. Para que isso ocorra é necessário a 

exposição longa e frequente ao agente mutagênico. A suspensão da exposição 

durante esse processo pode ocasionar na interrupção do processo de promoção. 

O último estágio é chamado de progressão, caracterizado pela multiplicação 

descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio o Câncer já se 

apresenta instalado e evoluindo, onde começará a indicar os primeiros sinais 

clínicos. (BRASIL, REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA 2007). 

Dados de 2020 publicados pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer) 

revelam que o câncer atingiu mais de 220 mil casos entre homens e mulheres, 

o que leva a um número de aproximadamente 440 mil casos somente no ano de 

2020. Dentre esses casos, ocorreram mais de 100 mil mortes tanto para homens 

quanto para as mulheres, resultando em um número de 200 mil mortes somente 

em 2020 de câncer.  

1.1.1. Tratamento do Câncer. 

O tratamento do câncer ocorre principalmente por meios de três métodos, 

que podem ser usados separadamente ou em conjunto, são eles: a cirurgia, a 

quimioterapia e a radioterapia. O método cirúrgico para o tratamento do Câncer 

consiste na retirada das células tumorais por via mecânica. Já o tratamento da 

radioterapia utiliza radiações ionizantes, como por exemplo raio- X, para destruir 

as células tumorais ou impedir sua proliferação. Dentre os complexos metálicos 

usados para o tratamento do Câncer, destaca-se a cisplatina. Sua ação 
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antitumoral foi descoberta em 1965 por Barnett Rosenberg, após descobrir 

acidentalmente suas propriedades citotóxicas. Em 1978, a cisplatina foi 

aprovada pelo FDA (US Food and Drug Administrantion) para seu uso clínico em 

câncer de testículo e ovário. Atualmente 50% dos pacientes tratados via 

quimioterapia, em média, são administrados com medicamentos à base de 

platina (II) (SCATTOLIN.T, et al., 2021).  

1.1.2. Química da Cisplatina. 

A geometria da cisplatina é quadrática-planar (Figura 2), essa geometria 

é consequência do número de coordenação + 4 dos complexos de platina (II) (z 

= 78, onde z = número atômico).  

Figura 2: Estrutura da Cisplatina. 

 

Fonte: Autor. 

O mecanismo de ação antitumoral da cisplatina consiste na interação 

principal com o DNA (Figura 3). No meio extracelular, a cisplatina se mantém 

intacta na sua forma neutra cis-[PtCl2(NH3)2]. Todavia, no meio intracelular, os 

ligantes cloridos (Cl-) são substituídos por moléculas de água, levando assim a 

formação de espécies ativas: cis-[PtCl(NH3)2H2O]+ e cis-[Pt(NH3)2(H2O)2]2+. 

Dado a carga positiva que o complexo carrega, suas interações são favoráveis 

com espécies aniônicas. 
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Figura 3: Mecanismo de ação da Cisplatina.

 

Fonte: Neves, A. P.; Vargas, M. D. Rev. Virtual Quim., 2011, 3 (3), 196-209. Data de 

publicação na Web: 5 de setembro de 2011. 

O fato da cisplatina interagir com o DNA resulta em lesões tanto nas 

células tumorais quanto saudáveis do corpo. Como consequência, pacientes 

submetidos a quimioterapia apresentam efeitos colaterais como vômitos, 

náusea, nefrotoxicidade (toxicidade renal), neurotoxicidade (toxicidade 

neurológica), hepatotoxicidade (toxicidade dos rins), mielosupressao (toxicidade 

da medula óssea) e ototoxicidade (toxicidade auditiva) (GHOSH, S., 2019).  

O sucesso do uso clínico da cisplatina e seus análogos representou um 

marco no desenvolvimento da Química Inorgânica Medicinal, atraindo grande 

interesse da comunidade científica pelas potencialidades medicinais dos 

compostos de platina. Inaugurou-se assim um campo muito ativo de investigação 

sobre complexos metálicos contendo platina (II) ou não, visando a compreensão 

dos seus mecanismos de ação, o estabelecimento de possíveis relações 

estrutura-atividade e a busca por novos compostos metálicos com atividade 

antitumoral.  
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1.2. Prata.  

Dentre os complexos metálicos candidatos a novos metalofármacos, os 

derivados da prata são muito promissores. A prata tem sido utilizada a muitos 

anos pela civilização devido a suas propriedades biológicas. Para os gregos era 

muito comum utilizar recipientes de prata para preservar água e outras bebidas. 

Os romanos por sua vez mantinham o vinho em contêineres de prata para evitar 

a decomposição. Na área médica a prata tem destaque no início do século XIX, 

quando as suturas de cirurgias eram feitas com fios de prata, e uma folha de 

prata era aplicada sobre ferimentos de soldados durante a I Guerra, para evitar 

a infecção e facilitar a cicatrização (MÉDICI.S, et.al., 2019). Sais de prata eram 

usados no passado como agentes antibacterianos, não somente para o 

tratamento de conjuntivite, gastroenterite, gonorreia e sífilis, mas também no 

tratamento de doenças mentais e vício causado pela nicotina. A 1ª edição do 

Merck Index (1889) apresentou ao menos 18 sais de prata com finalidades 

farmacêuticas (HILL. W, et al.,1939). O sal de prata AgNO3 (nitrato de prata) é 

utilizado para prevenir cegueira em recém-nascidos devido a infecções 

microbianas (MÉDICI. S, et al.,2016,2019). 

Os complexos de prata são potenciais metalo-fármacos, o que é 

evidenciado pela atividade antibacteriana, antimicótica, antiparasitária, 

antitumoral e antimalárica observada para vários de seus compostos (LIANG. X, 

et al., 2018). Embora o mecanismo de ação dos compostos de prata não seja 

totalmente evidenciado, estudos demonstram que o íon AgI é considerado como 

a espécie biologicamente ativa (MÉDICI.S, et al., 2016, 2019). Diferentemente 

da cisplatina, os efeitos tóxicos dos compostos de prata envolvem um 

mecanismo complexo e de múltiplos alvos. Entretanto, estudos têm mostrado 

que a toxicidade da prata para humanos é considerada baixa e que, doses baixas 

de prata não geram nenhum efeito toxico ao corpo humano (MEDICI.S, et al., 

2016). Em face do exposto, a ação antitumoral de complexos de prata vem sendo 

alvo de investigação pela comunidade científica. 
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1.2.1. A Química da Prata. 

A prata (z = 47, onde z = número atômico) é um metal de transição 

localizada no 5º período da tabela periódica. Por ser um metal a prata é dúctil, 

maleável, mole e brilhante, apresenta condutividade térmica e elétrica elevada, 

além de ter a maior reflexibilidade quando comparada aos outros metais 

(GREENWOOD.E., 1997). A prata apresenta elevado potencial de redução 

(Eºred = +0,80V) e por isso é utilizada em diversos utensílios domésticos. O 

estado de oxidação mais comum da prata é o + 1, tendo também o estado + 2 e 

+ 3 (esses dois últimos muito raros e difíceis de serem obtidos) (LEE, J. D). A 

química de coordenação da prata gira em torno de seu estado de oxidação mais 

comum, Ag (I). Esse estado de oxidação da prata apresenta configuração 

eletrônica de valência d10. Algumas geometrias dos complexos de coordenação 

da prata (I) são: Linear, trigonal plana e tetraédrica (Figura 4). 

Figura 4: Geometrias da prata. 

 

Fonte: Autor. 

Umas dessas consequências da configuração d10 do íon Ag(I) é a 

ausência da energia de estabilização do campo cristalino dos seus complexos. 

A falta deste fator extra de estabilidade termodinâmica confere aos complexos 

de prata (I) uma labilidade considerável. Logo, é interessante fazer uso de 

ligantes quelantes (efeito quelato) ou ligantes com átomos doadores específicos 

que estabeleçam ligações fortes com a prata para obter complexos mais estáveis 

do ponto de vista termodinâmico e menos lábeis do ponto de vista cinético. De 

acordo com a classificação de ácidos e bases duros e moles de Pearson, a prata 

caracteriza-se como um ácido mole, devido a sua polarizabilidade (GSCHWIND, 
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F.,2012). Portanto, sua preferência de ligação é com bases macias ou 

intermediárias, como enxofre (S), nitrogênio (N) e o fosforo (P). O uso de ligantes 

quelantes contendo átomos N, S doadores constitui uma estratégia interessante 

para obter complexos mais termodinamicamente estáveis. 

 

1.3. Planejamento de compostos de prata para fins medicinais. 

A espécie biologicamente ativa contra células tumorais e 

microorganismos patogênicos é o íon AgI. O íon AgI pode exercer seus efeitos 

em vários componentes celulares, atuando na superfície dos microrganismos e 

interagir com grupos sulfidrilas presentes. Substituindo os átomos de H 

(Hidrogênio), causando um bloqueio na respiração e transferência de elétrons e, 

consequentemente, levando à morte celular. Os íons AgI são capazes de ligar-

se aos ácidos nucleicos, interrompendo os processos de replicação celular. 

Esses mesmos ions podem interagir fortemente com peptídeos e proteínas, 

formando complexos principalmente com os grupos tiol e fosfato, alterando a 

estrutura da proteína ou da enzima inativando suas funções enzimáticas e 

levando a inativação da proteína (Figura 5) (MIJNENDONCKX. K, et al., 2013; 

MÉDICI. S. et al., 2016; 2019). 
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Figura 5: Mecanismo de ação da prata. 

 

 Fonte:  Adaptado de MIJNENDONCKX et al., 2013. 

Entretanto é necessário a liberação controlada dessa espécie no 

organismo. Para que essa liberação seja realizada da forma desejada, é preciso 

escolher muito bem os ligantes utilizados (MÉDICI.S. et al., 2016; 2019). Ao 

serem introduzidos no organismo, os íons metálicos tendem a trocar de ligantes 

por meio de reações químicas, antes mesmo de atingirem seu alvo. Dessa forma, 

uma estratégia para diminuir a velocidade dessas reações e conseguir que a 

prata exerça seu objetivo, é o uso de ligantes quelantes. Esses ligante sofrem 

substituição de forma muito mais lenta do que os ligantes monodentados 

(MIESLER.G, et al., 2014). Nosso grupo de pesquisa tem utilizado ligantes 

quelantes ,’-diimínicos, como a 1,10-Fenantrolina (phen), e ligantes N, S-

quelantes, como as tiosemicarbazonas (TSCs). Á seguir, serão feitas algumas 

considerações sobre os ligantes quelantes utilizados neste trabalho.  

1.4. Tiosemicarbazonas. 

A estrutura química das tiossemicarbazonas (TSCs) juntamente com sua 

numeração segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) 

é descrita na Figura 6.  
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Figura 6: Estrutura Geral de uma Tiosemicarbazona. 

 
Fonte: Adaptado de Tenório, Rômulo P. et al. Tiossemicarbazonas: métodos de 

obtenção, aplicações sintéticas e importância biológica. Química Nova [online]. 2005, v. 

28, n.6. 

As tiossemicarbazonas constituem uma classe de compostos que vem se 

mostrando muito promissora por apresentarem efeitos citotóxicos promissores 

contar células tumorais. Essa classe de moléculas é obtida em alto rendimento 

a partir da reação de condensação entre tiosemicarbazidas (NH2-NH-CSNH2) 

com um aldeído e/ou cetona (LOBANA.T, et al., 2009). As TSCs são muito 

utilizadas na síntese de compostos de coordenação e organometálicos por 

apresentarem uma variedade de modos de coordenação. Por exemplo, as TSCs 

podem se ligar ao íon Ag(I) de forma quelante (modo neutro ou aniônico) ou via 

átomo de S (SILVA.D., et al., 2020). 
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Figura 7: Modos de Ligação do cTSC.

 

Fonte: Autor. 

 

1.4.1. Atividade biológica das Tiosemicarbazonas. 

A comunidade cientifica vem estudando as tiossemicarbazonas devido a 

sua ação antibacteriana, antiviral, antiprotozoaria, antitumoral, entre outras 

(LOBANA.T, et al., 2009). Um dos mecanismos de ação conhecidos das TSCs 

envolve a inibição da enzima ribonucleotídio redutase (RR), responsável pela 

síntese do DNA ou pela inibição da topoisomerase (top), que é reguladora da 

topologia do DNA durante a divisão celular (OLIVEIRA.C, et al., 2019). Uma 

estratégia para potencializar a ação biológica das TSCs envolve usar um 

aldeído/cetona precursor(a) cuja bioatividade já seja conhecida. Neste trabalho, 

a tiossemicarbazona utilizada será derivada do cinamaldeído (cTSC), (Figura 8). 
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Figura 8: Estrutura da Tiosemicarbazona derivada do cinamaldeído. 

 

Fonte: Autor 

O trans cinamaldeído é considerado como seguro pela United States Food 

and Drug Adminstration (FDA), e pela Flavour and Extract Manufacture 

Association (FEMA). Usado como fungicida na agricultura, o cinamaldeido 

também foi incorporado em filmes comestíveis antimicrobianos, com isso não foi 

identificada a presença de patógenos alimentares (DOYLE.A; STEPHENS.C., 

2019). Pesquisas têm sido realizadas com a finalidade de identificar as 

propriedades medicinais do cinamaldeído e dos seus derivados naturais e 

sintéticos. Os resultados trazem tais possíveis aplicações medicinais, como ação 

cardioprotetiva, anti-inflamatório, antifúngico, termogênico (DOYLE.A; 

STEPHENS.C., 2019). 

1.5. Ligantes quelantes ,’-diimínicos. 

As fenantrolinas (Figura 9) são moléculas heterocíclicas policondensadas, 

planares e rígidas que pertence à família das α, α'-diiminas. As mais conhecidas 

são os isômeros 1,7-, 1,10- e 4,7-fenantrolinas, também denominadas meta-, 

orto- e para-, respectivamente (MIRANDA.F.,2008). Assim como a 1,10- 

fenantrolina (phen), a neocuproína (2,9-dimetil-1,10-fenantrolina) é um ligante N-

N -bidentado quelante.  
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Figura 9: Estrutura molecular da 1,10-fenantrolina e da 2,9 DMP. 

 

Fonte: Autor 

De acordo com DWYER.F et al., uma variedade de complexos metálicos 

contendo 1,10-fenantrolina ou seus derivados são muito ativos contra um 

conjunto de microorganismos patogênicos (DWYER.F et al., 1969) e o efeito 

bactericida mostrou ser dependente tanto do tipo do íon metálico quanto do 

ligante (BUTLER.M et al., 1969). Há também relatos na literatura que a 

coordenação da neocuproína gera complexos citotóxicos contra células 

tumorais. Por exemplo, o complexo cobre neocuproina, apresentou índice de 

citotoxicidade comparável ao da cisplatina contra a linhagem de P388 (linfoma 

murino). (ANISH. M; FISHER.J; RABINOVITZ.M., 1983).  

2. Justificativa do trabalho 

Os complexos de prata de fórmula [Ag(phen)(TSC)]NO3 são ativos frente 

a uma série de linhagens tumorais como já evidenciado em resultados anteriores 

de nosso grupo (SILVA.D et al.,2020). Recentemente Ana Lazzarini 

(LAZARRINI.A.,2022), descreveu a preparação do complexo 

[Ag(phen)(cTSC)]NO3 e a avaliação da sua atividade frente a linhagem tumoral 

A549 (câncer de pulmão). O complexo demonstrou ser ativo com um valor de 

IC50 igual à 5,5 ± 0,1 µM, sendo mais ativo que a cisplatina IC50 igual à 13,0 ± 

0,5 µM. Esse resultado nos motivou a preparar novos compostos análogos a fim 

de estabelecer relações estrutura- atividade. Neste trabalho, o ligante 
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neocuproína (Neo) será usado no lugar da phen visando identificar se a presença 

das metilas nas posições 2 e 9 resultam em um aumento na atividade citotóxica 

do complexo. 

Figura 10: Substituição do ligante phen por Neo. 

 

Fonte: Autor. 

3. Objetivo. 

Em face do exposto, o objetivo geral consiste em sintetizar e realizar uma 

avaliação preliminar da atividade antitumoral e capacidade de interação frente 

ao DNA de um complexo inédito de Ag (I) contendo neocuproína e a 

tiosemicarbazona derivada do cinamaldeído (cTSC). Esse presente trabalho se 

encontra alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3 

“Saúde e Bem-Estar” visto que está sendo proposto um novo fármaco para o 

combate ao câncer. 
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3.1. Objetivos Específicos.  

I-) Síntese e caracterização da tiosemicarbazona derivada do 

cinamaldeído (cTSC) e do complexo desejado de fórmula geral [Ag 

(Neo)(cTSC)]NO3. 

II-) Estudo do comportamento do complexo em solução.  

III-) Avaliação preliminar da citotoxicidade do complexo frente à linhagem 

de câncer A549 e de fibroblastos MCR-5. 

IV-) Investigação preliminar da interação do complexo frente às 

biomoléculas de DNA. 

4. Metodologia. 

4.1. Síntese da Tiosemicarbazona derivada do cinamaldeído 

A síntese da cTSC foi realizada conforme descrito por Ana Lazzarini 

(LAZZARINI.A., 2019, p. 30). Em um balão 125 mililitros (mL) foi adicionado a N-

etil-tiosemicarbazida (72mg; 6,05 mmol) dissolvido em 3 mL de etanol (C2H6O). 

Posteriormente, adicionou-se gota-a-gota o cinamaldeído (80 mg; 6,05 mmol), 

dissolvido em 4 mL de etanol, à solução contendo a tiossemicarbazida. Foi 

adicionado ao meio 3 gotas de ácido acético ao meio reacional e a reação foi 

mantida em refluxo durante 3 horas. Após atingir a temperatura ambiente, o 

precipitado foi filtrado a vácuo. O ligante sintetizado apresentou coloração 

amarelo-claro e o rendimento da reação foi de 48%. 

4.1.1. Síntese do Complexo  

A síntese do complexo foi realizada de modo análogo ao descrito por 

SILVA.D. et al. Todas as etapas da síntese foram conduzidas sob proteção da 

luz. Em um balão de 50 mL e sob constante agitação magnética, foi adicionado 

o nitrato de prata (58 mg; 0,34 mmol) dissolvido em 2 mL de acetonitrila (CH3CN). 

Em seguida, foi adicionado a neocuproina (71 mg; 0,34 mmol) gota a gota 

dissolvida em 2 mL de acetonitrila. Após a adição da neocuproína, a solução 
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incolor inicial se tornou em uma suspensão de coloração branca. Após 10 min, 

adicionou-se cTSC (80 mg; 0,34 mmol) gota a gota dissolvida em 6 mL de 

acetonitrila. A mistura foi mantida sob agitação durante 1h e percebeu-se a 

mudança de coloração da suspensão para o amarelo. Ao término da reação, a 

suspensão foi filtrada e o sólido foi lavado com pequenas porções de acetonitrila 

e seco sob vácuo. O filtrado foi reservado para evaporação lenta. O sólido 

amarelo obtido a partir da evaporação foi coletado, lavado com acetonitrila e 

seco sob vácuo. Rendimento = 38% do solido obtido após a evaporação.  

4.2. Técnicas de Caracterização. 

4.2.1. Espectrometria no Infravermelho (IV). 

A Espectroscopia no Infravermelho (IV) (Análises realizadas no 

equipamento NICOLET IS5, módulo de Transmissão iD1 Transmission - Thermo 

Scientific. Varredura de 4000-400 cm-1, resolução 2cm-1. Amostras foram 

diluídas em KBr para espectroscopia Merck e prensadas em pastilhador por 1 

min, sob pressão de 5 toneladas). 

4.2.2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN).  

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (Análises feitas no Bruker 

Avance III HD 600 (14,1T), sonda criogênica de 5 mm, três canais dedicados, 

detecção de banda larga (de 15N a 31P) e 19F no mesmo canal, bobina de 

gradiente em z (50~55 G/cm), temperatura de análise de 0 a 50 ºC, sistema 

ATMA para todos os canais). As amostras foram dissolvidas em dimetilsufoxido 

deuterado (DMSO-D6), com uma massa em média de 2,0 miligramas (mg). 

4.2.3. Espectroscopia na Região do UV- Vis. 

As análises na região do UV-Visível foram registrados em um 

espectrofotômetro Thermo Fisher Scientific Evolution Array UV-Visible na região 

de 200 a 600 nm. Inicialmente mediu-se o branco utilizando 1mL de DMSO. O 

material usado foi uma cubeta de quartzo de 1 mL. Após a medida do branco 

foram medidas mais 5 soluções de 8,5µM até 15µM. 
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4.2.4. Análise elementar. 

A análise elementar foi conduzida em um analisador elementar Perkin 

Elmer 2400 series II pela central de analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo (USP). 

4.2.5. Condutividade. 

As medidas de condutividade foram realizadas no condutivímetro DM 31 

Digimed, solubilizando o complexo metálico em solução de concentração 

1milimol. L-1 em DMSO. 

4.3. Estudos do comportamento em solução. 

O comportamento do complexo em solução foi estudado utilizando o 

espectro de RMN 1H durante o período de 0, 24h, 48h. A solução utilizada foi de 

DMSO D6 80% (v/v) e tampão tris HCl 20% (v/v). 

4.4. Avaliação da Atividade Citotóxica. 

A atividade biológica do complexo foi realizada pelo método colorimétrico 

[brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difeniltetrazólio] (MTT). Este teste foi 

realizado no Laboratório de Análise de citotoxicidade do Laboratório de Química 

de Coordenação e Organometálicos do IQAr/Unesp. pela supervisora deste 

trabalho, Ma Ana Beatriz Lazzarini e a Dra Angelica Ellen Graminha. O complexo 

foi testado com duas linhagens diferentes: A549 (câncer de pulmão) e MCR-5 

(células de pulmão saudáveis). Em meio de [Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM), ao meio foi incorporado soro fetal bovino com 10% (v/v) de soro fetal 

bovino (FBS) e armazenados em estufa a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2. 

As células (1,5 x 104 células/ 150 µL) foram semeadas em placas de 96 poços e 

incubadas por 24h. Algumas concentrações do composto foram dissolvidas em 

DMSO e adicionados às placas e novamente incubados por 48h com atmosfera 

5% de CO2. Após a incubação, 50 µL de MTT foram adicionados a cada poço e 

incubados por 4h. Após isso, retirou-se a solução de cada poço e os cristais de 

formazan foram dissolvidos em 100 µL de álcool isopropílico com 10% de DMSO. 
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As absorbâncias foram medidas com o leitor de microplacas híbrido da BioTeK 

modelo EPOCH e os valores de IC50 foram determinados utilizando o software 

GraphPad Prism. 

4.5. Estudos de Interação com o DNA. 

4.5.1. Titulação Espectrofotométrica.  

A titulação gerou um espectro de UV-Vis para o complexo na presença de 

quantidades de DNA acrescidas a cada medida. A região do espectro situa-se 

entre 200 e 800 nanômetros (nm). Utilizamos um tampão tris HCl [5milimol L-1 

(mmol. L-1) tris HCl e 50 mmol. L-1 NaCl, pH 7,4]. Durante a titulação a 

concentração do complexo ficou fixa em 20µmol.L-1. E a concentração do DNA 

variou de 0 a 60µmol.L-1. 

A medida do branco foi feita utilizando 2940µL de tampão tris HCl e 60µL 

de DMSO. Utilizamos uma cubeta de quartzo de 3mL, onde adicionamos 60µL 

do complexo de concentração 1x10-3 mol. L-1 Em 2940 µL de tampão tris HCl 

(pH 7,4). Essa medida foi feita sem o DNA, após essa medida foi adicionado 

sucessivamente 18µL de solução de DNA 2x10-3 mol. L-1. 

4.5.2. Ensaio de Competição com Hoechst 33258. 

O ensaio de competição foi realizado utilizando a sonda Hoechst 33258. 

O espectro de emissão foi registrado para o comprimento de onda de excitação 

338 nm, em uma faixa de 300 a 660 nm. Para esse ensaio, preparou-se uma 

solução de DNA 60 µM em tampão tris HCl (pH 7,4), que foi tratada com Hoechst 

33258 6 µM. Diferentes concentrações do complexo de Ag(I) em DMSO (2 x 10-

3 M) foram adicionados à solução Hoechst 33258-DNA. A concentração do 

complexo foi variada de 0 a 60 µM e as medidas foram realizadas após 5 minutos 

de repouso entre cada adição. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

5.1. Síntese. 

O ligante cTSC foi preparado de acordo com o procedimento descrito na 

literatura (LAZZARINI.A., 2019, p. 30). O mecanismo da reação entre a N-

etiltiossemicarbazida e o cinamaldeído está descrito na figura 11.  

Figura 11: Mecanismo de formação da cTSC. 

 

Fonte: Autor  

O mecanismo começa com a ativação da carbonila por conta do meio 

ácido. Após a ativação, ocorre um ataque nucleofílico do nitrogênio da 

tiossemicarbazida. É abstraída uma molécula de água do intermediário 

tetraédrico do carbono carbonilico. Na sequência, ocorre a formação da 
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tiosemicarbazona. Sua coordenação ao íon prata pode ocorrer de dois modos: 

monodentado (via átomo de S) ou bidentado (N, S-quelante). 

O sal precursor escolhido para a síntese foi o AgNO3 em função da sua 

solubilidade em água e acetonitrila. A reação de síntese foi realizada a partir da 

adição da neocuproína sobre uma solução de AgNO3, seguida pela adição da 

cTSC, obedecendo a relação estequiométrica 1:1:1, respectivamente. A 

solubilidade do produto formado foi avaliada em uma série de solventes 

disponíveis no laboratório e os resultados estão mostrados na tabela 1. 

Tabela 1: Teste Qualitativo de Solubilidade. 

Teste Qualitativo de Solubilidade 

Solvente Solubilidade 

Dimetilsulfóxido (DMSO) Solúvel 

Acetonitrila (CH3CN) Insolúvel 

Metanol (CH4O) Parcialmente 

Etanol (C2H6O) Parcialmente 

Acetona (C3H6O) Parcialmente 

Clorofórmio (HCCl3) Parcialmente 

Água (H2O) Parcialmente 

Fonte: Autor. 

Dada a solubilidade do complexo em DMSO, utilizou-se esse solvente 

para a caracterização em solução bem como para o prepara de soluções-mãe 

para ensaios citotóxicos e de interação com o DNA. 

5.2. Análise Elementar. 

As análises elementares (CHN) (Tabela 2) obtidas para o complexo de 

prata concordam com a fórmula [Ag(neo)(cTSC)]NO3 3H2O, uma vez que as 

porcentagens experimentais se mostram muito próximas das calculadas. Cabe 

salientar que os valores calculados foram baseados na fórmula do complexo 

triidratado. 
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Tabela 2: Composição experimental e calculada para o complexo sintetizado 

determinada por análise CNH. 

Composto % C %N %H 

 obtido Calc. Obtido Calc. Obtido Calc. 

C26H33AgN6O6S 47,16 46,92 12,43 12,63 4,22 5,00 

 

Fonte: Autor. 

5.3. Condutividade Molar. 

A medida da condutividade molar foi realizada em DMSO a 25 ºC, usando 

uma solução de 1 mM, obtendo-se o valor 24,3 µS. cm-2.mol-1. De acordo com a 

literatura (VELHO.R., 2006), valores de condutividade entre 20 -62 µS. cm-2.mol-

1 concorda com a formação de uma solução eletrolítica 1:1 em DMSO. Logo, os 

resultados das medidas de condutividade em solução de DMSO sugerem que a 

molécula dissocia-se na proporção 1:1, conforme a equação abaixo: 

[𝐴𝑔(𝑛𝑒𝑜)(𝑐𝑇𝑆𝐶)]𝑁𝑂3→ [𝐴𝑔(𝑛𝑒𝑜)(𝑐𝑇𝑆𝐶)]+ +𝑁𝑂3
− 

5.4. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho. 

Os espectros no IV das tiossemicarbazonas (R1R2C2=N3-N2H-C(=S)N1H2) 

possuem bandas típicas dos seus grupos funcionais e em regiões espectrais 

características. O modo de coordenação das TSCs pode ser sugerido 

analisando-se algumas regiões do seu espectro no IV. Duas bandas (NH) são 

observadas: a primeira na região de 3450-3210 cm-1 associada ao grupamento 

–N1H2, e a segunda banda referente ao hidrogênio hidrazínico –N2H- no intervalo 

3180-3150 cm-1 (SILVA.M; ALVES.A; NASCIMENTO.S., 1998; 

KÜÇÜKGÜZEL.G et al., 2006). A observação da banda referente ao hidrogênio 

hidrazínico –N2H- após a coordenação indica a coordenação neutra da TSC. Já 

o desaparecimento desta banda é um indicativo da desprotonação da TSC após 

a coordenação. As bandas associadas ao modo (–N1H2) + C=N da TSC livre 

são observadas no intervalo de 1635–1470 cm−1. A participação do átomo de N 

imínico na coordenação resulta em um ligeiro deslocamento desta banda para 
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frequências mais altas ou baixas na faixa espectral de 1630–1500 cm−1. A 

ligação via átomo de S provoca ligeiros deslocamentos da banda C=S 

encontrada na faixa de 850–800 cm−1 (LOBANA.T et al.,2006; SAHA.N et 

al.,2003). 

A Figura 12 ilustra os espectros no IV do ligante cTSC, da neo e do 

composto de prata. As atribuições das principais frequências vibracionais 

presentes na cTSC, neocuproína e seu derivado de prata são mostrados na 

Tabela 3. 

Figura 12: Espectros vibracionais na região de 4000-400 cm-1 do IV dos ligantes e do complexo 

de prata. 

Fonte: Autor. 
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Tabela 3: Principais frequências na região do infravermelho do ligante cTSC, neocuproína e do 

complexo de prata. 

Número de onda (cm-1) 

atribuição [Ag(Neo)(cTSC) cTSC Neo 

NHtioamida 3220 3317  

NHhidrazina 3026 3001  

δNH + C=N + C=C 1556 1566  

C=S 804 827  

aNO2 nitrato 1448   

CH3 1384  1384 

Fonte: Autor. 

O espectro no infravermelho do ligante livre cinamaldeído-

tiossemicarbazona (Figura 12) apresenta a banda correspondente ao modo δNH 

+ C=N + C=C em 1566 cm-1 e ao estiramento ν(C=S) em 827 cm-1. A ausência 

de uma banda SH na faixa de 2500-2600 cm-1 indica que no estado sólido a 

cTSc encontra-se majoritariamente na forma tiona. 

À princípio, a coordenação N,S-quelante da TSC implicaria no 

enfraquecimento das ligações C=S e C=N, deslocando suas bandas no IV para 

frequências mais baixas. No espectro do complexo de prata, é possível observar 

bandas referentes do ligante cTSC ligeiramente deslocadas, sugerindo a sua 

coordenação. A banda associada ao modo δNH + C=N + C=C sofreu um 

deslocamento para 1556 cm-1, uma frequência de aproximadamente 10 cm-1 

mais alta que a da cTSC livre. Já a banda referente ao estiramento ν(C=S), em 

torno de 827 cm-1, desloca-se para uma região de menor energia, 804 cm-1. A 

ligação torna-se mais fraca devido à coordenação do metal pelo átomo de 

enxofre. Deste modo, o espectro no IV é consistente com a coordenação em 

modo N,S-bidentado ou S-monodentado da cTSC. Observa-se ainda a banda 

típica do íon nitrato em 1383 cm-1, confirmando assim o seu papel como contra-

ion (NAKAMOTO.K.,1978). Observa-se ainda a presença de uma banda 

alargada em torno de 3450-3500 cm-1, indicando a presença de moléculas de 

água na amostra. 
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O espectro no IV da neocuproína mono-hidratada (Figura. 12) apresenta 

um abanda alargada centrada em 3447 cm−1 atribuída às ligações de hidrogênio 

N–H e O–H. Após a coordenação, ocorre o desaparecimento dessa banda. Em 

regiões de frequências mais baixas, quatro bandas típicas em 1507, 1493 cm−1 

(estiramentos C=C e C=N), 849 (deformação CH fora do plano do anel central) 

e 731 cm−1 (deformação CH fora do plano dos anéis heterociclicos) (VIOSSAT.V 

et al., 2005). No complexo de prata, essas bandas encontram-se ligeiramente 

deslocadas para 1508, 1497, 857 e 730 cm−1, respectivamente (Figura 12). 

5.5. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear. 

As discussões sobre as atribuições dos sinais dos espectros de RMN para 

o ligante cTSC, neocuproína e o complexo de prata foram realizadas com base 

nos esquemas de numeração a seguir, Figura 13. 

Figura 13: Representações estruturais e esquema de numeração para o 

Complexo [Ag(Neo)(cTSC)]. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Em função da simetria da molécula, observa-se no espectro da 

neocuproína (Figura 14) um conjunto com quatro sinais atribuídos aos seus 

núcleos de H aromáticos das posições 6/6´, 7/7´ e 8/8´ e dos H metílicos das 

posições 5/5´. 

Figura 14: Espectro de RMN de 1H para a neocuproína em DMSO-d6. 

 

Fonte: Autor. 

O singleto em 7,9 ppm é atribuído ao próton H8/8´, já que não possui 

hidrogênios adjacentes. Os demais sinais de H aromáticos se apresentam na 

forma de dubletos. Os deslocamentos químicos encontrados para os núcleos 

6/6´ e 7/7´ são 7,6 (3J = 8,2 Hz) e 8,38 ppm (3J = 8,1 Hz), respectivamente. Já 

singleto associado aos grupos metila das posições 5/5´ é observado em 2,8 ppm. 

No espectro de 1H do ligante cTSC (Fig 15) são observados sinais com 

integração total para 15 átomos de hidrogênio. O fragmento C2=N3-N2H-

C(=S)N1H- é evidenciado pela presença do singleto em 11,39 atribuído ao -N2H- 
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hidrazínico (H4), e do tripleto em 8,27 ppm (3J = 5,9 Hz), associado ao N-H (H3) 

da tioamida. Os sinais referentes ao grupo etil ligado ao N3 são detectados na 

forma de um multipleto em 3,54 (H2) e de um tripleto em 1,12 ppm (H1; 3J = 7,1 

Hz). 

 

Figura 15: Espectro de RMN de 1H para o composto cTSC em DMSO-d6. 

 

Fonte: Autor. 

Na região entre 8 – 6,8 ppm são observados os sinais do fragmento 

cinamaldeído (Figura 16).  
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Figura 16: Espectro de RMN de 1H para o composto cTSC em DMSO-d6 ampliado na região 

de 8,4 – 6,8 ppm 

 

Fonte: Autor. 

Nota-se a existência de um sistema de spins ABX, sendo o A referente ao 

H11, B ao H10 e o X se refere ao H9. O dubleto em 7,9 ppm (3J = 9 Hz) é atribuído 

ao H9 ligado ao carbono imínico. Dois quartetos ab referentes aos núcleos H10 

e H11 (porção AB do sistema) são observados na região de 7,05-6,80 ppm e 

integram para 2H. Os multipletos centrados em 7,47 e 7,23 ppm são atribuídos 

aos prótons do anel aromático do cinamaldeído. 

 Analisando o espectro de 1H do complexo [Ag(neo)(cTSC)]NO3 

(figura 17), nota-se a presença dos sinais característicos da neocuproína e do 

cTSC. Em todos os casos, observa-se que os sinais encontram-se deslocados 

em relação aos ligantes livres. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Figura 17: Espectro de RMN de 1H do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]. em DMSO-d6 

 

Fonte: Autor. 

 

O conjunto de sinais da neocuproína coordenada são observados em 7,96 

ppm (H7/7´, d, 3J = 8,2 Hz, 2H), 8,7 (H6/6´, d, 3J = 8,3 Hz, 2H), 8,15 (H8/8´, s, 

2H) e 2,86 ppm (H5/5´, s, 6H).  

Os sinais da cTSC coordenada encontram-se mais alargados e pouco 

definidos em DMSO (Fig. 18), o que dificulta a atribuição do modo de 

coordenação da cTSC. Entretanto, é possível ainda evidenciar o deslocamento 

de seus sinais após a coordenação. Os sinais característicos do fragmento 

C2=N3-N2H-C(=S)N1H- são observados em 11,74 ppm (H4 hidrazínico, s, 1H) e 

8,97 ppm (H3, s, 1H). A presença do sinal do NH hidrazínico indica a 

coordenação da cTSC no modo neutro. O conjunto de sinais alargados no 

intervalo de 7,7 – 6,2 ppm estão relacionados aos átomos de H do cinamaldeído. 
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Observa-se ainda os sinais do grupo etila em 3,67 (H2) e de em 1,22 ppm (H1) 

e das metilas 5/5’ em 2,86 ppm. Analisando a relação entre as integrais dos 

sinais da neocuproina e da cTSC, verifica-se que a relação dos ligantes na 

estrutura do complexo é 1:1, sugerindo que a estequiometria do complexo em 

solução é [Ag(neo)(cTSC)].  

Figura 18: Espectro de RMN de 1H do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3 ampliado na região de 

6,5 – 11,8 ppm.

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4: Valores da atribuição das bandas de RMN do complexo. 

 Multiplicidade Hidrogênios 
Equivalentes 

δ / ppm 

H1 S 3H 1,21 

H2 Q 5H 3.4 

H3 S 1H 8.97 

H4 S 1H 11,7 

H5 = H5’ S 6H 2,86 

H6 = H6’ D 2H 7,96 - 7,95 

H7 = H7
’ D 2H 8,7 - 8,69 

H8 = H8
’ S 2H 8,15 

H9 

M 5H 7,67 – 6,84 

H10 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

 

5.6. Espectroscopia na Região do Uv-Vis. 

Ao absorver energia os elétrons de uma molécula são excitados e ocupam 

um nível de maior energia, a probabilidade dessa transição ocorrer pode ser 

calculada por meio do coeficiente de absortividade molar, o qual é calculado 

através da lei de Lambert Beer. Essa lei relaciona a linearidade entre a 

absortividade da espécie, com sua respectiva concentração, quando o caminho 

optico é constante. O espectro eletrônico do complexo [Ag(neo)(cTSC)]NO3 está 

representado pela Figura 19. 
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Figura 19: Espectro na região do Uv-Vis do complexo [Ag(neo)(cTSC)]NO3. 

 

Fonte: Autor. 

O espectro mostra um conjunto de absorções com um máximo em torno 

de 343 nm, que podem ser atribuídas à transições do tipo transferência de carga 

do metal para o ligante (TCML) e n → *.  A banda utilizada para a linearização 

foi a de concentração 2,0x10-5mol.L-1. 
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Figura 20: Gráfico Linearizado da Lei de Lambert – Beer. 

Fonte: Autor. 

Dado o caminho optico b = 1,00 cm, o coeficiente angular da reta obtida através 

da linearização é ε x b temos que ε343nm = 2,98x 104 L cm-1 mol-1. 

5.7. Estudo do Comportamento em solução. 

Antes de iniciar qualquer tipo de ensaios citotóxico, bioquímico ou 

biofísico, é de suma importância conhecer o comportamento do complexo em 

solução. Caso o complexo não mantenha sua estrutura integra tempo suficiente 

para interagir com o alvo biológico, sua utilidade como futuro fármaco deixa de 

existir. O estudo do comportamento em solução foi realizado utilizando RMN  1H, 

e uma solução de DMSO com tampão tris HCl, com a finalidade de identificar se 

o complexo de prata sofreria alguma transformação/dissociação em solução. A 

Figura 21 mostra os espectros de RMN-1H obtidos após 0, 24 e 48 h após a 

dissolução do complexo na solução.  
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Figura 21: Espectros de RMN do complexo em 0,24,48h. 

 

Fonte: Autor. 

Como pode ser observado nos espectros, não houve alteração no perfil de seus 

sinais e nem o surgimento de novos sinais durante o período de 0, 24 e 48 h. 

Dessa forma, pode-se sugerir que o composto manteve sua estrutura 

relativamente integra durante o período e condições testadas. Esse resultado é 

o desejado para que pudéssemos passar para a etapa de teste citotóxico e 
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interação com DNA, uma vez que esses ensaios envolvem períodos longos de 

incubação.  

5.8. Avaliação da Atividade Citotóxica. 

A avaliação da atividade Citotóxica do complexo foi identificada através 

dos valores de concentração mínima inibitória (IC50), ou seja, a concentração 

mínima necessária para inviabilizar o crescimento de 50% das células. Os 

valores de IC50 foram obtidos pelo método colorimétrico MTT. O método 

colorimétrico consiste na redução do MTT, um sal solúvel em água de coloração 

amarela, em cristais de formazan (cristais de cor violeta, insolúvel em água), por 

células metabolicamente ativas. As células viáveis contêm enzimas 

oxirredutases dependentes de NADH que reduzem o MTT a formazan. Esses 

cristais são dissolvidos em um solvente orgânico, onde sua concentração é 

medida por técnicas espectrofotométricas, sendo diretamente proporcional à 

viabilidade celular (VAN MEERLOO.J et al., 2011). 

Figura 22: Estrutura do MTT. 

 

Fonte: Alves, Andresa, 2022, p.56. 
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Tabela 5: Valores de IC50 (µmol/L) para as linhagens de A549 e MCR-5 

Complexo A549 MCR-5 

[Ag(neo)(cTSC)NO3] 4,0 ± 0,24 3,14 ± 0,32 

[Ag(phen)(cTSC)]NO3] 5,5 ± 0,1 5,2 ± 0,1 

Cisplatina 13,0 ± 0,5 21,6 ± 0,8 

 

Após o teste colorimétrico, foi possível determinar os índices de 

citotoxicidade do complexo. Comparando com os valores determinados por Ana 

Lazzarini do complexo [Ag(phen)(cTSC)]NO3] e da cisplatina (LAZZARINI.A., 

2022), observa-se que a substituição da phen pela neocuproína resultou em um 

pequeno aumento do efeito citotóxico frente às células A549 e MCR5.  

5.9. Estudos iniciais de interação com o DNA 

Considerando que o DNA seja um alvo clássico dos complexos metálicos, 

o estudo da sua interação com essa biomolécula pode auxiliar no entendimento 

dos seus mecanismos de citotoxicidade. Os complexos metálicos podem 

interagir com o DNA de várias formas. As mais comuns envolvem a intercalação 

(A), interação com os sulcos do DNA (B), interação eletrostática (C), ligação a 

base nitrogenada (D) e ligação ao fosfato (E) (Figura 23)(LAZZARINI.A., 2022). 

Figura 23: Alguns modos de interação entre complexos metálicos e o DNA. 

 

Fonte: LAZZARINI.A, 2022, p. 67. 
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Existem várias técnicas instrumentais disponíveis para estudar a 

interação entre complexos metálicos e o DNA. Dentre elas, destacam-se o RMN, 

dicroísmo circular, espectrometria de massas, medidas de viscosidade, técnicas 

eletroforéticas, entre outras. Os métodos mais comuns e de fácil execução 

envolvem o monitoramento de alterações na absorção ou emissão de complexos 

metálicos livres e quando estão ligados ao DNA em solução. Dentre elas, 

destaca-se a titulação espectrofotométrica. O princípio desta técnica baseia-

se no fato que as bandas de absorção no UV-Vis dos complexos metálicos 

podem sofrer deslocamentos batocrômicos e hipocromismo ao se ligarem à 

dupla hélice do DNA. Apesar da origem do decréscimo da intensidade da banda 

seja complexa, o efeito batocrômico (deslocamento para o vermelho) pode ser 

imaginado como o resultado do acoplamento eletrônico entre o empilhamento  

das nucleobases e a porção aromática do ligante coordenado. Assim, a 

deslocalização mais pronunciada do sistema  leva a uma diminuição na 

separação de energia HOMO-LUMO. Consequentemente, a banda de absorção 

do aduto complexo metálico/DNA ocorre em energia menor (deslocamento para 

o vermelho) quando comparada ao complexo livre em solução. Uma curva de 

hipocromicidade versus a razão molar [DNA]/[complexo metálico] mostrará o 

comportamento da saturação quando adiciona-se alíquotas crescentes de DNA 

à solução do complexo metálico quando o complexo é convertido da condição 

de livre para o ligado ao DNA, considerando que a afinidade do DNA seja grande 

o suficiente para da solução para garantir a ligação completa. A constante de 

ligação pode ser extraída a partir dessas mudanças espectrais (SILVA.D et 

al.,2020). 

A figura 24 mostra um curva de hipocromicidade versus a razão molar 

[DNA]/[complexo de prata] a partir da adição de alíquotas crescentes de DNA 

sobre uma solução de concentração constante do complexo. 
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Figura 24: Espectros eletrônicos na região do UV Vis do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3 

([complexo] =  20 M) na presença de concentrações crescentes de ctDNA. A seta mostra as 

alterações espectrais com a adição de alíquotas do ctDNA. 

 

Fonte: Autor. 

Monitorando-se a banda centrada em 350 nm, observa-se que não houve 

efeito batocrômico e nem hipocrômico durante a adição de quantidades 

crescentes do DNA, evidenciando assim que a porção aromática da neocuproína 

do complexo de prata não se intercala entre os pares de nucleobases da dupla 

hélice do DNA. 

Além da titulação espectrofotométrica, estudos de substituição 

competitiva fazem uso de corantes fluorescentes, cujo modo de ligação ao DNA 

é bem estabelecido, para compreender melhor o modo da ligação entre um 

complexo metálico e o DNA. Nesses estudos, um complexo metálico que se liga 

ao DNA será capaz de substituir o corante ligado em um sítio específico do DNA 

ou mesmo de provocar uma alteração estrutural em outro sítio da dupla hélice 
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que resulte na expulsão da sonda fluorescente. Esse processo pode ser 

facilmente investigado monitorando-se a intensidade da fluorescência da sonda.  

Uma sonda muito utilizada neste propósito é o Hoechst 33258 que, ao se 

ligar nos sulcos menores da dupla-hélice do DNA, sua fluorescência aumenta 

cerca de 140 vezes em relação a sonda livre (REHMAN et al., 2015; 

SHAHABADI et al., 2018). 

Figura 25: Ligação da sonda Hoechst 33258 aos sulcos menores. 

 

Fonte: Autor. 

Complexos metálicos que ligam-se ao sulco menor do DNA de forma mais 

eficiente que o Hoechst 33258 vão provocar uma expulsão da sonda e, 

consequentemente, uma supressão da fluorescência do aduto Hoechst 

33258/DNA (Figura 26). 
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Figura 26: Interação do complexo com a sonda Hoechst 33258. 

 

Fonte: Autor. 

A figura 27 mostra a coleção de espectros de fluorescência (ex = 455 nm) 

obtidos a partir da adição de alíquotas crescentes do complexo 

[Ag(Neo)(cTSC)]NO3 sobre uma solução do aduto Hoechst 33258/DNA. 
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Figura 27: Espectros de fluorescência do aduto Hoechst 33258/DNA na presença de 

concentrações crescentes do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3. A seta mostra a supressão da 

fluorescência com a adição de alíquotas do complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3. 

 

Fonte: Autor. 

Observa-se uma supressão da fluorescência do aduto Hoechst 

33258/DNA com o aumento da concentração do [Ag(Neo)(cTSC)]NO3. Como a 

supressão da fluorescência não foi total, o complexo [Ag(Neo)(cTSC)]NO3 é 

capaz de substituir parte do Hoechst 33258 ligado ao sulco menor do DNA. Uma 

outra possibilidade sugere que o complexo interaja em um outro sítio de ligação 

do DNA e o a alteração estrutural provocada resulte na expulsão de parte da 

sonda fluorescente.  

6. Conclusão. 

Neste trabalho, foi possível sintetizar um complexo de inédito de prata de 

fórmula [Ag(Neo)(cTSC)]NO3 3H2O. O complexo demonstrou ser estável nas 

condições ambientes e quando exposto à luz. A caracterização do complexo foi 
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realizada por análise elementar, condutividade molar, espectroscopia no IV e 

espectroscopia RMN-1H. Os resultados dos estudos do comportamento do 

complexo em solução de DMSO indicam que o complexo mantém sua estrutura 

relativamente integra nesse solvente por até 48 h, possibilitando assim a 

realização de estudos posteriores envolvendo biomoléculas (ctDNA) e ensaios 

de citotoxicidade que exigem incubação do complexo por longos períodos.  

Os ensaios de citotoxicidade mostram que o complexo foi ativo frente à 

linhagem A549 (IC50 = 4,0±0,2 M), sendo mais ativo que a cisplatina. 

Comparando-se o índice de citotoxicidade com o obtido para o complexo 

[Ag(phen)(cTSC)]NO3 (IC50 = 5,5±0,1 M), nota-se que a substituição da 1,10-

fenantrolina pela neocuproína resultou em um aumento do efeito antiproliferativo 

contra as células testadas. 

Em face da ação citotóxica observada, testes iniciais da interação do 

complexo de prata com o DNA foram realizados, uma vez que o mecanismo de 

ação da cisplatina envolve sua ligação ao DNA. Os ensaios de titulação 

espectrofotométrica e de substituição competitiva mostram que o complexo não 

é capaz de se intercalar ao DNA e é capaz de expulsar parte da sonda Hoechst 

33258 do ligada ao DNA. Logo, a interação do complexo [Ag(neo)(cTSC)]NO3 

ao DNA é não intercalativa e provavelmente se dá pelo sulco menos do DNA 

e/ou pelos grupos fosfatos via forças eletrostáticas. 
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