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 1. RESUMO 

Complexos metálicos têm sido utilizados em medicina, no mundo todo, no 

diagnóstico e no tratamento de várias doenças. Compostos inorgânicos e suas 

aplicações medicinais abrangem, por exemplo, o tratamento do câncer e da artrite, 

agentes antimicrobianos e inibidores enzimáticos. O conhecimento estrutural e a 

compreensão dos mecanismos de ação farmacológica destes compostos são de 

fundamental importância no desenvolvimento de novos fármacos mais eficientes e 

seguros ao organismo humano. O presente trabalho de pesquisa, teve por objetivos 

a síntese e estudo de solubilidade de novos complexos de prata(I) e cobre(II) com 

metformina, furosemida para  testes de inibição de crescimento bacteriano in vitro 

Para o desenvolvimento das análises, novos complexos e cobre(II) com metformina 

(Cu-Met) e de prata(I) com furosemida (Ag-Fur) foram sintetizados e caracterizados 

macro e microscopicamente, utilizando técnicas descritas na literatura especializada. 

O complexo de Ag-Fur evidenciou atividade antibacteriana sobre S. aureus pela 

técnica de difusão em discos. 

2. INTRODUÇÃO 

A utilização de complexos metálicos em medicina data de longo tempo, quer 

seja no diagnóstico como no tratamento de uma variedade de doenças como, por 

exemplo, o tratamento do câncer e da artrite, de infecções por diversos tipos de 

micro-organismos, o que torna interessante o desenvolvimento de estudos in vitro e 

in vivo para determinação e compreensão dos mecanismos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos de tais compostos para o desenvolvimento de novos fármacos 

dos efeitos biológicos ampliados e mais eficientes e seguros para a utilização por 

seres humanos. Vários estudos in vitro indicam que compostos metálicos de prata1,2, 

ouro(I)3, paládio(II)4 e platina5  apresentam atividade antimicrobiana em forma de 

complexos sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.  

 3. OBJETIVOS 

 3.1. Objetivo Geral 

 O presente projeto de pesquisa, tem por objetivos a síntese, a 

caracterização de novos complexos de prata(I) com furosemida e cobre(II) com 

metformina para  testes de inibição de crescimento bacteriano in vitro. 



 3.2. Objetivos Específicos 

 3.2.1. Sintetizar novos complexos de prata(I) com furosemida e 

cobre(II) com metformina. 

 3.2.2. Analisar as características químicas de solubilidade dos 

complexos metálicos obtidos em solventes orgânicos e inorgânicos. 

3.2.3. Avaliar a atividade de inibição de crescimento dos complexos 

metálicos sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923 pelo método de difusão em 

discos. 

  4. MATERIAIS E METODOS 

A síntese dos novos complexos metálicos de prata foi realizada de acordo 

com a metodologia descrita por Paiva e colaboradores4, tendo como sal de partida o 

nitrato de prata (AgNO3 10-3M). A síntese e a caracterização dos novos complexos 

metálicos de cobre(II) foram realizadas de acordo com a metodologia descrita por 

Bhattacharya e colaboradores6, tendo como sal de partida o Sulfato de Cobre 

(CuSO4 10-3M). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Discos de papel de filtro (diâmetro igual a 6mm) impregnados com os 

complexos metálicos,  e disco contendo o antibiótico oxacilina (Oxa),  como controle 

positivo, foram utilizados no testes de atividade antibacteriana, pelo método de 

difusão em discos7,8 sobre S. aureus ATCC 25923. Os sais de partidas e os ligantes, 

bem como o Dimetilsulfóxido (DMSO), usado como solvente dos complexos, foram 

utilizados como controle para a análise da atividade antimicrobiana dos complexos 

metálicos obtidos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O complexo Cu-Met obtido foi parcialmente solúvel em DMSO constituindo 

uma suspensão. O complexo Ag-Fur apresentou solubilidade total em DMSO. A 

Tabela 1 apresenta os resultados da análise da atividade de inibição de crescimento 

dos complexos sobre a cepa de S. aureus ATCC 25923 frente aos controles. 



Tabela 1 – Resultado dos testes de atividade inibitória de crescimento sobre S. 
aureus ATCC 25923 
 

Complexos/controles 
S. aureus ATCC 25923 

(Halo em mm*) 

Ag-Fur (800µg) 20  

Cu-Met (800µg) 0,8 

AgNO3 (10-3 M) 17 

CuSO4 (10-3 M) 0 

Oxa (1µg) 20 

Fur (800µg) 0 

Met (800µg) 0 

DMSO 0 

    (*) + 0,05mm 
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