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Introdução 

Muitos metais possuem papel importante nos 
sistemas vivos, e, apesar da maior atenção dada às 
moléculas orgânicas pela Química Biológica, a 
descoberta da cisplatina mudou esse cenário, 
abrindo as portas para estudos com os metais1. 
Nesse panorama, os elementos do grupo 15 
(5B/VA) da Tabela Periódica, conhecidos como 
elementos pnictogênicos, são importantes e 
clássicos, por exemplo, compostos de bismuto são 
utilizados há mais de dois séculos para tratamento 
de infecções por Helicobacter pylori e outros 
distúrbios gástricos, enquanto compostos 
antimoniais são geralmente usados no tratamento 
de infecções parasitárias, tais como leishmaniose2. 
Ressalta-se que problemas como resistência e 
efeitos colaterais têm impulsionado a busca de 
novos agentes bioativos, mais eficientes e menos 
tóxicos. Neste trabalho foram sintetizados ligantes 
ditiois e seus complexos de Bi e Sb, que foram 
caracterizados e estão sendo testados quanto à sua 
atividade biológica. 

Resultados e Discussão 

Uma série de ligantes ditiois multifuncionalizados (I, 
II e III) foi preparada, purificada por destilação e 
caracterizada, conforme esquema abaixo:  
 

 
Figura 1.  Síntese de ligantes ditiois multifuncionais 
 

Os ditiois preparados foram utilizados como ligantes 
na obtenção de compostos de coordenação de 
Bi(III) e Sb(III), conforme esquema a seguir: 
 

 
Figura 2.  Preparação de complexos de Sb(III) e 
Bi(III) com ligantes ditiois multifuncionais 
 
Os complexos obtidos foram caracterizados pelas 
técnicas espectrométricas e físico-químicas usuais 
(IV, ESI-MS, RMN, Análise Elementar). Foram 
obtidos cristais apropriados para cristalografia de 
Raios-X dos complexos inéditos Ia e Ib, cujas 
estruturas foram determinadas inequivocamente 
(Figura 3). Os testes de atividade farmacológica 
estão em andamento. 
 

 
Figura 3:  Estrutura obtida por cristalografia de 
Raios-X dos complexos inéditos Ia e Ib. 

Conclusões 
Os complexos inéditos foram caracterizados com 
sucesso por cristalografia de Raios-X, que foi 
condizente com as outras técnicas. Os dados 
obtidos auxiliaram na proposta para as estruturas 
dos outros compostos. Os resultados de atividade 
biológica podem colaborar em estudos de QSAR. 
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X = NH, n = 0 (I) 
X = O, n = 0 (II)
X = S, n = 1 (III)

(i) Tioureia (112 mmol)
     EtOH (200 mL)
(ii) a.KOH (560 mmol)
     H2O (75 mL) b.HClS X SHN
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M = Bi(a) ou Sb(b)
Para X = S, apenas Bi

(iii) BiCl3 ou SbCl3 (5 mmol)
       EtOH (80 mL)

(I, II ou III)


