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RESUMO 

 

A malária é uma doença infecciosa causada pelo parasita unicelular chamado 

Plasmodium sp. Atualmente, o parasita da malária adquiriu resistência às terapias 

tradicionais, que se tornaram ineficazes. Assim, a partir de uma triagem feita em plantas 

tradicionais chinesas, pesquisadores isolaram a artemisinina de uma erva da família 

Asteraceae chamada Artemisia Annua L. cuja atividade antimalárica dessa planta foi 

relatada em 1596. Estudos mostraram que a administração da artemisinina a pacientes 

acometidos de malária provocam uma rápida melhora clínica e eliminação do parasita do 

sangue em dois dias. Supõe-se que a atividade antimalárica da artemisinina é decorrente da 

interação do seu grupo peróxido com o grupo prostético heme da hemoglobina humana 

conduzindo a espécies citotóxicas responsáveis pela morte do parasita. 

Logo, objetivando entender o mecanismo de ação da artemisinina, simulamos processos 

de interação entre o grupo heme e a artemisinina através de cálculos usando a metodologia 

de funcional de densidade. Determinou-se as energias de interação, estados eletrônicos e 

disposição geométrica do complexo termodinamicamente mais estável entre o grupo heme 

e a artemisinina. 

Os resultados apontam que na interação entre o grupo heme e a artemisinina a longa 

distância, o complexo no estado quintupleto é mais estável do que aqueles nos estados 

septupleto e tripleto por 17,4 kcal/mol e 37,99 kcal/mol, respectivamente. Já na interação a 

curta distância, os cálculos revelaram que o complexo mais estável apresenta estado de spin 

septupleto, com menor energia de complexação. Os resultados obtidos nesse trabalho são 

condizentes com o mecanismo de ação rápido e favorável à interação entre a artemisinina e 

o heme. 
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ABSTRACT 

 

Malaria is an infectious disease caused by the unicellular parasite Plasmodium sp. 

Currently, the malaria parasite acquired resistance to the traditional pharmacological 

alternatives, which became ineffective. So, beginning with a screening in traditional 

chinese drugs, researchers isolated artemisinin from an herb belonging to the Asteraceae 

family named Artemisia Annua L. whose antimalarial activity was described in 1596. 

Studies showed that administration of artemisinin to patients with malaria caused a  clinical 

improvement and elimination of parasita in the blood in two days. It has been suggested 

that the antimalarial activity of artemisinin is due to the interaction of its peroxide group 

with the prostetic heme group of human hemoglobin, leading to citotoxic species which 

may be responsible the parasite’s death. 

Thus, with the objective of improving the understand of the mechanism of action of 

artemisinin, we simulated the interaction processes between heme group and the 

artemisinin molecule by means of Density Functional Theory calculations. We determined 

the interaction energies, the most stable electronic states and the geometrical arrangement 

for the  thermodynamically  most stable complex between the heme group and artemisinin. 

The results show that for in interaction between the heme group and artemisinin at long 

distance, the complex in the quintuplet state is more stable than those in the septuplet and in 

the triplet states by 17.4 kcal/mol e 37.99 kcal/mol, respectively. However, for  interaction 

at short distance, the calculations showed that the most stable complex has a septuplet spin 

state. These results obtained in the present work agree with the mechanism of action as 

proposed in the literature, which suggests a favorable interaction between artemisinin and 

heme. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Malária 

 

A malária é uma doença infecciosa, não contagiosa, de evolução crônica, que se 

manifesta em episódios de caráter agudo. Classifica-se entre as mais prevalentes e severas 

doenças infecciosas dos trópicos, ressurgindo em muitos países onde foi eliminada ou 

amplamente reduzida. Atualmente, milhões de pessoas nas zonas tropicais e subtropicais do 

planeta são afligidas por essa doença (NEVES, 1998; DHINGRA, 1999; OMS 2005). 

Antigamente, pensava-se que essa doença vinha do odor dos pântanos, daí o nome mal ária 

ou “mal ar”. Em 1880, os cientistas descobriram que o causador da malária é o parasita 

unicelular chamado Plasmodium. Depois, descobriu-se que o parasita é transmitido de 

pessoa a pessoa através da picada do mosquito Anopheles fêmea, que necessita de sangue 

para alimentar seus ovos. Os machos alimentam-se de fluídos de plantas e flores e, 

portanto, não transmitem a malária (NEVES, 1998; OMS 2005). 

Estima-se que antes da Segunda Guerra Mundial a malária provocava cerca de 2 

milhões de mortes anuais em todo o mundo, com a maior parte dos casos ocorrendo na Ásia 

e na África. Em razão das campanhas ligadas ao controle e erradicação, a incidência da 

malária e sua mortalidade foram drasticamente reduzidas na Ásia após a Segunda Guerra 

Mundial. A malária desapareceu da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália. Isto foi 

alcançado pelo uso intenso do dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) usado na eliminação do 
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vetor, pelo tratamento dos casos de infecção com cloroquina, e pelo uso de medidas 

apropriadas como sanitização e drenagem de pântanos e campos (KAGER, 2002). 

Hoje aproximadamente 40% da população mundial, geralmente aqueles que vivem nos 

países mais pobres do mundo, estão sob risco da malária (Figura 01). A malária é 

encontrada em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo e causa mais de 300 

milhões de contágios agudos e pelo menos um milhão de mortes por ano (CAMARGO, 

2003; OMS, 2005). 

 

 

Fonte: (CDC - Centers for Disease Control and Prevention, 2005) 

Figura 01. Países com Malária Endêmica 

 

Anualmente, a malária dizima duas vezes mais que a AIDS, superando qualquer outra 

doença infecciosa. Os países mais comprometidos são o Brasil, com 300 mil casos/ano, e 

países asiáticos como a Índia, o Afeganistão e a China (CAMARGO, 2003). No Brasil, 

desse total, cerca de 99% dos casos ocorrem na Bacia Amazônica, compreendendo os 

estados do Pará e do Amazonas (VASCONCELOS et al., 2002). 
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Considerando a carga que a malária representa para a saúde pública, deve-se levar em 

conta não apenas a morbidade, a mortalidade e a pressão do sistema de saúde, mas também 

a incapacidade provocada pelas seqüelas neurológicas e pela espasticidade, o baixo peso ao 

nascer, devido à malária na gravidez, e suas conseqüências. Essas abrangem toxicidade e o 

custo das drogas, os riscos de transmissão de HIV e hepatites B e C, em razão do uso de 

injeções para tratamento e das transfusões de sangue que são necessárias por causa da 

anemia (KAGER, 2002). 

A ocorrência de malária está intimamente associada à presença e proliferação de 

mosquitos do gênero Anopheles (Figura 02). São muitas as espécies de Anopheles, cada 

uma com suas preferências evolutivas e alimentares. Todas elas põem seus ovos em águas 

correntes, mas algumas preferem águas paradas, outras preferem águas limpas de fluxo 

lento, ou sujas, ou de fluxo rápido (CAMARGO, 2003). 

 

 

Figura 02. Anopheles darlingi, principal vetor da Malária no Brasil. 
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No Brasil, os mosquitos transmissores da malária nas regiões costeiras, particularmente 

na Mata Atlântica, eram o A. cruzi, o A. bellator e o A. aquasalis. Hoje estes mosquitos têm 

importância epidemiológica apenas potencial. Por todo o interior do país, incluídas as 

capitais, a principal espécie transmissora sempre foi o Anopheles darlingi, que hoje, 

ausente das áreas urbanizadas brasileiras, está restrito à Amazônia. (CAMARGO, 2003). 

O controle do vetor ainda é uma das formas mais efetivas de combater a malária. A 

identificação das variáveis entomológicas em diferentes áreas malariais, tais como espécies 

prevalentes, densidade, variação sazonal, habitat larvais e proporções de infecção, podem 

ajudar no desenvolvimento de programas efetivos de controle da malária. 

(VASCONCELOS et al., 2002). 

Há quatro tipos de Plasmódio da malária humana: Plasmodium vivax, P. malariae, P. 

ovale e P. falciparum. P. vivax e P. falciparum são os mais comuns, sendo o falciparum o 

causador do tipo mais letal de infecção malarígena, outrora chamada de terçã maligna 

(Figura 03). Das mortes anuais devidas à malária, mais de 95% são causadas pelo P. 

falciparum. A malária provocada pelo Plasmodium falciparum é mais comum na África, no 

Sul do Saara, devido à mortalidade extremamente elevada nesta região. Há sinais 

preocupantes do crescimento da malária causada por P. falciparum em novas regiões do 

mundo e seu reaparecimento em áreas onde foi eliminada. A malária do Plasmodium vivax 

causa uma doença mais branda, a terçã benigna, que, no entanto, tem o inconveniente de 

retornar após ter sido aparentemente curada. Apresenta ampla disseminação e provoca 

elevada morbidade, especialmente em crianças e mulheres grávidas (OMS, 2005; 

CAMARGO, 2003; KAGER, 2002). 
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Figura 03. Plasmodium falciparum. 

 

A malária manifesta-se por episódios de calafrios seguidos de febre alta que duram de 3 

a 4 horas. Esses episódios são, em geral, acompanhados de profundo mal-estar, náuseas, 

cefaléias e dores articulares. Passada a crise, o paciente pode retomar sua vida habitual. 

Mas, depois de um ou dois dias, o quadro de calafrio/febre retorna e se repete por semanas 

até que o paciente, não tratado, sare espontaneamente ou morra em meio a complicações 

renais, pulmonares e coma cerebral. Tratado a tempo, só excepcionalmente morre-se de 

malária (CAMARGO, 2003). 

A malária não causa apenas a morte diretamente, mas também contribui indiretamente 

devido às infecções respiratórias, diarréia e má nutrição através da redução da imunidade 

via mecanismos que ainda não estão esclarecidos (KAGER, 2002). 

 

 

 

 

 

 5



 

1.2. Ciclo biológico 

 

A malária é transmitida ao homem através da picada do mosquito fêmea do gênero 

Anopheles, contaminado por ingerir sangue de pessoas infectadas com gametócitos, ou por 

transfusão sanguínea. O parasita apresenta um ciclo sexuado que ocorre no inseto e um 

ciclo assexuado que ocorre no homem (Figura 04). Com a picada do mosquito, são 

injetados esporozoítos que atingem a corrente sangüínea. Após uma hora, os esporozoítos 

desaparecem do sangue e passam para as células do fígado, onde sofrem um estágio de 

desenvolvimento e multiplicação, denominado fase pré-eritrocítica ou fase exo-eritrocítica. 

Ao final desse estágio, os hepatócitos se rompem e liberam merozoítos. Estes penetram na 

hemácia formando parasitas móveis denominados trofozoítos ou são fagocitados pelas 

células de defesa (monócitos, plasmócitos e polimorfonucleares). O desenvolvimento e 

multiplicação desses parasitas na hemácia constituem a fase eritrocítica. Na hemácia ocorre 

a digestão de hemoglobina, sendo esta uma fonte nutricional para o parasita (VERONESI, 

1991; NEVES, 1998). 
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Figura 04. Ciclo biológico da malária. 

 

O grupo prostético heme, proveniente da digestão de hemoglobina, não é catabolizado 

pelo parasita pois o Plasmodium falciparum tem deficiência de heme oxigenases. Por 

oxidação no vacúolo digestivo o grupo heme forma um polímero insolúvel, denominado  

pigmento malárico ou hemozoína, o qual é excretado para o citosol da hemácia. A 

hemozoína apresenta filamentos de heme unidos por ligações ferro-oxigênio propionato 

assim como ligações de hidrogênio entre filamentos de propionato (SLATER, 1991; 

VERONESI, 1991; BOHLE, 1997; NEVES, 1998).  

O mecanismo de biossíntese da hemozoína ainda não está completamente esclarecido. 

Sugeriu-se que as HRPs (proteínas ricas em histidina) do P. falciparum que ligam-se a 
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monômeros do heme exercem um papel fundamental no processo de desintoxicação do 

heme. Elas estão envolvidas na neutralização do heme tóxico no citoplasma do parasita e de 

células vermelhas infectadas pela remoção do heme que é ligado à membrana (KANNAN 

et al., 2005). 

Após sua replicação, o parasita na hemácia é denominado esquizonte e seu crescimento 

e divisão esquizogonia. Esta resulta na liberação de merozoítos quando a hemácia se 

rompe. Alguns merozoítos liberados penetram novamente nas hemácias e se diferenciam 

para formar os gametócitos que passarão para o sangue permanecendo ativos durante 30 

dias (VERONESI, 1991; NEVES, 1998). 

Ao picar um homem infectado, o mosquito ingere os gametócitos que sofrem um 

processo de fertilização na luz do estômago, originando um ovo ou zigoto, que se 

transforma em um oocineto e migra até a parede do estômago, incistando-a. Nesta fase o 

parasita denomina-se oocisto. O parasita no interior do oocisto sofre um estágio de divisão 

e multiplicação cuja ruptura libera esporozoítos, que migram para as glândulas salivares do 

mosquito e penetram em outro hospedeiro através da picada desse (VERONESI, 1991; 

NEVES, 1998). 

As esquizogonias sangüíneas se processam em intervalos regulares para cada espécie: 

Plasmodium vivax, 48 horas (terçã benigna); Plasmodium falciparum, 36 a 48 horas (terçã 

maligna); Plasmodium malariae, 72 horas (quartã benigna) e provocam grande destruição 

de hemácias e liberação de pigmento malárico. Este deve ter um fator preponderante na 

gênese da febre, pois sabe-se que é uma substância pirogênica. No entanto, não se conhece 

o mecanismo que provoca a febre (VERONESI, 1991; RANG, 1997; NEVES, 1998). 
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1.3. Fármacos antimaláricos clássicos 

 

Os fármacos antimaláricos clássicos podem ser classificados de várias formas, contudo 

a classificação mais utilizada baseia-se na sua ação nos diferentes estágios do ciclo 

biológico do parasita. Segundo este aspecto, os fármacos antimaláricos (Figura 05) podem 

ser classificados como: 

a) Agentes esquizonticidas sangüíneos; 

b) Agentes esquizonticidas teciduais; 

c) Agentes profiláticos; 

d) Agentes que bloqueiam a transmissão entre o homem e o mosquito; 

Os agentes esquizonticidas sangüíneos, também conhecidos como fármacos para a cura 

clínica ou supressiva, são usados no tratamento do ataque agudo. São eficazes contra as 

formas eritrocitárias do parasita. Neste grupo estão os quinolinometanóis (quinina, 

mefloquina), 4-aminoquinolínas (cloroquina), fenantrenos (halofantrina), agentes que 

interferem na síntese ou ação do ácido fólico (sulfadoxina, dapsona, pirimetamina) e os 

endoperóxidos (artemisinina e derivados). Os antibióticos tetraciclina e doxiciclina são 

úteis quando combinados com esses agentes (RANG, 1997). 
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Figura 05. Fármacos antimaláricos clássicos. 

 

Os agentes esquizonticidas teciduais levam à cura radical, e são eficazes nas formas 

hepáticas do parasita e em gametas. Fazem parte desse grupo os agentes 8-

aminoquinolínicos (primaquina) (RANG, 1997). 
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Os agentes profiláticos bloqueiam a passagem do estágio exoeritrocitário para o 

eritrocitário, matando o parasita quando este deixa o fígado, conseqüentemente impedindo 

os ataques de malária. Alguns fármacos desta classe são cloroquina, mefloquina, proguanil, 

pirimetamina, dapsona e doxiciclina (RANG, 1997). 

Os fármacos que bloqueiam a transmissão do homem para o mosquito são aqueles que 

têm a capacidade de destruir os gametócitos, dentre os quais se encontram a primaquina, 

proguanil e pirimetamina (RANG, 1997). 

Existem vários obstáculos com respeito às terapias disponíveis e sua utilização nas 

regiões infectadas pelo Plasmodium. No Sudoeste da Ásia e região Amazônica, a 

cloroquina e a sulfadoxinapirimetamina (SP) não são mais úteis devido à resistência que o 

parasita adquiriu; resistência à mefloquina é um problema nas fronteiras da Tailândia e a 

quinina é menos efetiva nessas áreas. Em grande parte da África a quinina e a SP, drogas 

disponíveis nesse continente, podem ficar inefetivas no futuro. A amodiaquina, 

ligeiramente mais cara que a cloroquina, provavelmente tem somente um papel restrito para 

exercer. Drogas alternativas geralmente têm mais efeitos colaterais e maior toxicidade 

(KAGER, 2002). 

A quimioterapia da malária em muitos países, inclusive no Brasil, emprega uma 

combinação de quinina e tetraciclina como tratamento padrão para casos não-complicados. 

Todavia, hoje o parasita não é tão sensível à quinina, e a artemisinina e seus derivados estão 

sendo empregados como tratamento de primeira escolha, às vezes combinados com a 

mefloquina (BALINT, 2001). 
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1.4. Artemisinina e seus derivados 

 

Em decorrência de sua potente atividade antimalárica, ação rápida e toxicidade 

reduzida, a artemisinina e derivados são distinguidos dos fármacos antimaláricos 

tradicionais como uma nova geração de drogas antimalariais (TARANTO, 2002). 

 

1.4.1. Generalidades 

 

A Artemisia annua L. é uma erva da família Asteraceae, nativa da China, de 

sazonalidade anual não sendo afetada por peste (Figura 06). Atualmente tem sido cultivadas 

em muitos países tais como Austrália, Argentina, Bulgária, França, Hungria, Itália, Espanha 

e Estados Unidos. Conhecida como “qing hao”, foi usada na medicina tradicional chinesa 

como remédio para resfriado e febre há mais de 2000 anos. A atividade antipirética da 

decocção das folhas dessa planta foi descrita no ano de 340. Sua atividade antimalárica foi 

relatada em 1596. A artemisinina ou quighaosu (QHS), que significa princípio ativo de qing 

hao, foi isolada pelos pesquisadores chineses em 1972 da Artemisia annua, L. Sua estrutura 

foi elucidada em 1979 por análise de raios-X. Em 1983, Schimid & Hofheinz (1983) 

realizaram a sua síntese total (ROBERT, 1998; DHINGRA, 1999; BALINT, 2001; 

HAYNES, 2001; MESHNICK, 2002). 
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Figura 06. Artemisia annua L. 

 

A artemisinina é encontrada nas folhas e flores da planta em ~0,01%-0,8% do peso 

seco. Quimicamente, a artemisinina é uma lactona sesquiterpênica contendo uma ligação 

peróxido, que é essencial para a atividade antimalárica (Figura 07). A lactona pode 

facilmente ser reduzida, resultando na formação da diidroartemisina, que tem maior 

atividade in vitro do que a própria artemisinina. (BALINT, 2001). 
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Figura 07. Artemisinina. 
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A fórmula empírica da artemisinina é C15H22O5. Apresenta-se como um composto 

inodoro, incolor, podendo facilmente formar cristais com um ponto de fusão de 156-157º C. 

Sua massa molecular, como determinado pela espectrometria de massa, é m\z 282,1742. 

Essas propriedades permitem que os processos de extração e purificação sejam mais 

rápidos. Além disso, a artemisinina é relativamente barata, e facilmente disponível para as 

indústrias farmacêuticas, principalmente na Ásia. (DHINGRA, 1999; HAYNES, 2001).  

Muitos derivados da artemisinina foram sintetizados, como o arteméter, arteéter, ácido 

artesúnico e ácido artelínico que estão atualmente em uso ou estão sendo avaliados para 

uso. Além desses, pode-se citar também o artemisiteno e o artesunato de sódio. (BALINT, 

2001). Todos esses derivados foram denominados endoperóxidos de primeira geração 

(Figura 08). 
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Figura 08. Endoperóxidos de primeira geração. 

 

Apesar de seus benefícios, a artemisinina e seus análogos efetivos, tais como arteméter 

e artesunato de sódio, ainda são obtidos por semi-síntese dos extratos da planta original 

Artemisia annua com todas as desvantagens que isso compreende. Devido a isso, torna-se 

difícil estender o uso desses derivados da artemisinina à escala de milhões de pessoas. 

Logo, compostos totalmente sintéticos que compartilham os benefícios da artemisinina, 
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sem suas desvantagens, e que podem ser produzidos a baixo custo tornam-se os mais 

desejados (ROBERT, 1998). 

Para atender essa demanda, desenvolveu-se um grupo de análogos sintéticos com 

estrutura mais simples e com alta atividade antimalárica. Esses compostos foram 

denominados de endoperóxidos de segunda geração (Figura 09) e entre eles destacam-se o 

Fenozan-50F, WR 279137, artefleno e derivados do yingzhaosu A. Os dois primeiros 

compostos possuem potência comparável à da artemisinina, sendo ainda motivo de estudo. 

Os dois últimos apresentam atividade antimalárica inferior aos derivados da artemisinina e, 

portanto, seus estudos não foram levados adiante (MESHNICK et al., 1996). 
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Figura 09. Endoperóxidos de segunda geração. 

 

Atualmente, atenção especial tem sido dada a compostos que possuem a função 

endoperóxido e portanto capazes de ter uma atividade similar. 
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1.4.2. Produção 

 

 Como o interesse e o uso da artemisinina tem aumentado, muitos estudos foram 

realizados para introduzir a planta Artemisia annua num cultivo em larga escala. Tentou-se 

também a síntese da artemisinina em decorrência da disponibilidade limitada. Esta 

mostrou-se porém complexa, economicamente inviável e com baixos rendimentos, 

sugerindo que seu isolamento de plantas fosse a melhor alternativa. Logo, sua produção foi 

iniciada por cultura tecidual, sistemas de células livres, plantas intactas e também adoção 

de novas abordagens tais como biotransformação (DHINGRA, 1999). 

 

1.4.3. Farmacologia 

 

Para uma droga ser efetiva contra um patógeno, tal como o parasita da malária, deve 

atingir o sítio de ação em concentração suficiente e então interagir com esses receptores 

antes de ser desativada e/ou eliminada seja pelo hospedeiro ou pelo parasita. Também deve 

ser quimicamente estável em pH fisiológico, não deve exibir neurotoxicidade e deve ter 

eficácia, estabilidade metabólica e um perfil de absorção superior aos atuais. Para os 

derivados da artemisinina, isto pode ser conceitualizado como “MEAN” – metabolismo, 

economia, absorção e não-neurotoxicidade. Daí, o custo de desenvolvimento e produção de 

uma droga para uso predominantemente no mundo é uma questão fundamental pois torna-

se inviável economicamente a síntese de novos derivados cujos custos se tornem muito 

elevados (HAYNES, 2001; DREW, 2004). 

As formulações orais da artemisinina e seus derivados são absorvidas rapidamente, mas 

incompletamente, com considerável variabilidade individual. Os picos de concentração 
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plasmática são atingidos em 1 a 2 horas, e a maioria dos compostos têm uma meia-vida 

curta. O artesunato age como uma pró-droga, com transformação rápida em 

diidroartemisinina. A dosagem intramuscular e retal mostra uma absorção e eliminação 

mais variável e mais lenta. O metabolismo da artemisinina compreende a sua conversão em 

metabólitos inativos, como desoxiartemisinina e diidroxidesoxiartemisinina (Figura 10). 

Ambos arteméter e arteéter são convertidos num número de metabólitos diferentes com 

retenção da atividade antimalarial. Em pessoas saudáveis, a artemisinina administrada 

oralmente é metabolizada primariamente no fígado, com considerável efeito de primeira 

passagem. A eliminação renal destas drogas é negligenciável (BALINT, 2001). 
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Figura 10. Metabólitos da artemisinina. 

 

A reduzida biodisponibilidade oral e o metabolismo rápido dos derivados da 

artemisinina é oposto a suas elevadas atividades biológicas. Como a meia vida curta desses 

derivados é a responsável pela recrudescência, a  sua combinação com drogas de meia vida 

mais longa é recomendada (HAYNES, 2001). 

Em relação à imunologia, a imunidade à malária cresce somente após anos de infecção 

recorrente mas é apenas parcialmente efetiva. Uma vacina efetiva é a melhor opção para o 
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controle da malária. Mas até agora os trabalhos no desenvolvimento da vacina permanecem 

em estágios pré-clínicos. Daí, a indisponibilidade de uma vacina antimalarial efetiva e o 

aumento na ocorrência de parasitas resistentes à droga necessitam do desenvolvimento 

urgente de novas drogas antimalariais para o controle dessa infecção pelo mundo 

(DHINGRA, 2000). 

 

1.4.4. Dados clínicos 

 

O diagnóstico precoce e tratamento da malária não-complicada com drogas efetivas é 

prioridade como parte da estratégia do completo controle da malária. A artemisinina e seus 

derivados foram bastante efetivos contra todos os tipos de Plasmodium da malária humana 

não-complicada. Essas drogas mostraram uma rápida melhora clínica, boa tolerabilidade, e 

eliminação dos parasitas do sangue em dois dias. Quando combinadas com outras drogas, 

mostraram alta efetividade e segurança no tratamento desse tipo de malária. A artemisinina 

e seus derivados devem ser administrados em combinação com outra droga antimalárica 

efetiva, p. ex. com um esquizonticida sangüíneo de modo a reduzir o retorno da doença e 

prevenir ou atrasar o desenvolvimento da resistência. Entretanto, esses esforços são 

inviabilizados sem uma cobertura populacional adequada, dosagem correta e boa aderência, 

impedindo que essas combinações controlem a malária ou reduzam a resistência às drogas. 

(BALINT, 2001; ASHLEY, 2005).  

Os compostos da artemisinina são muito efetivos na malária complicada e severa. Eles 

são tão efetivos como a quinina intravenosa, e há opiniões que o artesunato administrado 

intravenosamente é o tratamento mais efetivo da malária severa, não-complicada (BALINT, 

2001). 
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1.4.5. Toxicidade 

 

O uso de derivados da artemisinina é requerido não apenas devido ao rápido efeito e 

mecanismo de ação inovador mas também em razão de sua aparente segurança. Nenhuma 

toxidade séria foi observada em humanos. A artemisinina, arteméter e artesunato de sódio 

mostram valores de DL50 elevados quando comparados com a cloroquina. Os derivados da 

artemisinina podem ter potencial neurotóxico em doses elevadas conforme danos 

neurológicos observados em cães e gatos. Entretanto, não houve nenhuma evidência de que 

esses compostos causassem danos neurológicos permanentes em humanos. 

Poucos efeitos adversos foram descritos em humanos. O bloqueio transitório do coração 

foi notado em 1/82 dos pacientes com artesunato e 3/39 dos casos com arteméter. Após a 

administração do artesunato por via oral, efeitos colaterais minoritários descritos incluíram 

a febre (25%), tenesmo (6%), dor abdominal (3%) e diarréia (1%). Em relação ao emprego 

da artemisinina em mulheres grávidas, a documentação sobre a sua segurança ainda não é 

satisfatória (DHINGRA, 2000). 

 

1.4.6. Resistência 

 

A tendência crescente de resistência a drogas antimalariais de baixo custo provocou um 

aumento agudo na mortalidade devido à malária na África. Em contrapartida, iniciou-se 

uma  adoção de combinações de drogas que incluíssem  a artemisinina e uma outra droga, o 

que ficou conhecido como ACT (artemisinin combination therapy). A terapia de 

combinação com artemisinina é considerada uma estratégia de tratamento multidroga que 

combina o efeito esquizonticida rápido de um composto derivado da artemisinina com uma 
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droga de meia vida longa. A escolha das drogas usadas em combinação com a artemisinina 

depende de alguns fatores como resistência do parasita, meia-vida de eliminação e custo. 

As combinações mais conhecidas na atualidade são: 

1. Artesunato-mefloquina: muito efetivo mas dispendioso, com efeitos colaterais que 

podem ser problemáticos; 

2. Arteméter-lumefantrina: menos efetivo que a combinação artesunato-mefloquina, 

necessitando ser administrado com alimentos para assegurar a biodisponibilidade 

adequada; 

3. Diidroartemisinina-piperaquina: altamente efetiva, bem tolerada e relativamente barata. 

 A Organização Mundial de Saúde endossou o ACTs como o tratamento de primeira 

linha para todos os casos de malária em áreas onde o Plasmodium falciparum é a espécie 

infectante predominante. Desde 2001, 40 países adotaram oficialmente a terapia de 

combinação à artemisinina para tratamento da malária causada por Plasmodium falciparum. 

Destes países, 20 adotaram a combinação do arteméter e lumefantrina como tratamento de 

primeira ou segunda linha (DUFFY, 2005; NOEDL, 2005). 

Experimentos em 60 casos isolados de estudo clínico sustentam a hipótese de que 

mutações no PfATP6 conferem alguma resistência ao arteméter. Isso indica que, a despeito 

da vida terapêutica longa dos ACTs, o seu uso indiscriminado pode culminar na seleção de 

mutantes resistentes (DUFFY, 2005). 
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1.4.7. Atividade biológica 

 

Experimentos feitos com camundongos mostraram que a artemisinina causou alterações 

morfológicas nas membranas de organelas do parasita Plasmodium. Essas mudanças são 

descritas a seguir: 

• Após 8 h: trofozoítos se dilatam, ocorrendo deformação da membrana do vacúolo 

digestivo; 

• 12-24 h: a membrana do vacúolo se rompe e as membranas do núcleo e mitocôndria 

ficam deformadas em forma de espiral; 

• 20-24 h: as estruturas internas do parasita como núcleo, mitocôndria, retículo 

endoplasmático e nucleoplasma se degeneram. 

Tais alterações acarretam a formação de vacúolos autofágicos e a perda de citoplasma 

que mata o parasita. (KLAYMAN, 1985; DHINGRA, 1999). 

A artemisinina mantém sua atividade mesmo contra cepas de Plasmodium resistentes a 

múltiplas drogas. Ela induziu uma redução de 10000 vezes na biomassa parasítica por ciclo 

assexuado, sendo também gametocidas, portanto reduzindo a transmissibilidade 

(DHINGRA, 1999; HAYNES, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 21



 

1.5. Mecanismo de ação 

 

1.5.1. O peróxido 

 

 Vários agentes oxidantes contendo o grupamento peróxido, tais como o peróxido de 

hidrogênio e o hidroperóxido de tert-butila, levam a um processo biológico denominado 

estresse oxidativo. Estresse oxidativo é um mecanismo de defesa químico, provocado por 

células sangüíneas contra patógenos. Estas células de defesa liberam peróxido de 

hidrogênio que ao formar o radical hidroxila lesa proteínas, açúcares, bases do DNA e 

causam peroxidação dos lipídios de membranas, levando à formação de fragmentos de 

ácidos graxos tóxicos e, conseqüentemente, a lesões em membranas celulares, acarretando a 

morte celular (VENNERSTROM & EATON, 1988; ABREU et al., 2002). 

Estudos revelaram que parasitas presentes em eritrócitos foram eliminados após serem 

submetidos ao hidroperóxido de tert-butila. Por outro lado, alguns organismos podiam se 

prevenir das espécies reativas de oxigênio através das enzimas superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidase (ABREU et al., 2002).  

 Constatou-se também, a partir de fontes da literatura, que inúmeras moléculas contendo 

peróxidos, incluindo a artemisinina, possuiam atividade antimalárica. Ao contrário, 

substâncias que não apresentam o grupamento peróxido em sua estrutura, são destituídas de 

atividade biológica. Por exemplo, cita-se a deoxiartemisinina, substância extraída da A. 

annua que é estruturalmente semelhante à artemisinina, exceto pela ausência da ligação O-

O. A deoxiartemisinina possui atividade de 300 a 1000 vezes menor do que a artemisinina. 

(KLAYMAN, 1985; VENNERSTROM & EATON, 1988; JEFFORD, 1997). 
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1.5.2. A reação de Fenton 

 

Estudos revelaram que quelantes de ferro como desferrioxamina, piridoxal 

benzoilidrazona e 1,2-dimetil-3-hidroxi-4-piridona antagonizam a atividade antimalárica de 

peróxidos in vivo. Logo, sugeriu-se que o ferro presente na hemácia ou oriundo da digestão 

da hemoglobina seria o responsável por uma reação de oxi-redução com o grupamento 

peróxido (VENNERSTROM & EATON, 1988; MESHNICK, 1993). 

Nesta reação, o ferro num estado de oxidação Fe2+ atuaria como agente redutor do 

grupamento peróxido se oxidando a Fe3+. Esta reação entre o ferro e peróxidos é conhecida 

como Reação de Fenton (WALLING, 1975; SUTTON & WINTERBOURN, 1989): 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + -OH + •OH 

Nesta reação, de forma geral, os peróxidos são decompostos através da ação catalítica 

do ferro, com formação de radicais livres que levariam à oxidação de lipídios de 

membranas (GUTTERIDGE, 1986; BERMAN & ADANS, 1997). 

 

1.5.3. Os radicais livres da artemisinina 

 

 Os radicais livres, formados pela reação da artemisinina com íons Fe2+, foram 

inicialmente evidenciados pela adição de agentes anti-oxidantes. Percebeu-se que a 

administração conjunta de α-tocoferol (vitamina E) e catalase, inibidores da formação de 

radicais livres, antagonizou o efeito antimalárico da artemisinina (VENNERSTROM & 

EATON, 1988; MESHNICK, 1993). 
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Posteriormente, experimentos de ressonância paramagnética (EPR) caracterizaram esses 

radicais livres utilizando o DMPO (5,5-dimetil-1-pirrolina-N-óxido) e o DBNBS (3,5-

dibromo-4-nitrosobenzeno-sulfonato de sódio) como agentes captores de spin (Figura 11). 

Segundo esses estudos, foi demonstrado que a quebra da ligação peróxido provoca a 

formação de radicais centrados no oxigênio que se convertem rapidamente em radicais 

centrados nos carbonos. Estes últimos reagiram com os captores de spin gerando adutos que 

foram isolados e mostraram a existência de um radical primário e de um radical secundário. 

(BUTLER et al., 1998). 
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Figura 11. Agentes captores de spin. 
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Figura 12. Adutos obtidos da reação entre os captores de spin e os radicais centrados no 

carbono. 

 

1.5.4. O grupamento heme e sua interação com a artemisinina 

 

O grupo heme (Figura 13) é o grupo prostético da hemoglobina, uma proteína que 

apresenta a propriedade intrínseca de se combinar com o oxigênio nos pulmões, onde essa 

ligação ocorre entre uma molécula de oxigênio e um átomo de ferro ferroso da 

hemoglobina, e liberá-lo nos tecidos que necessitam do oxigênio para a respiração celular 

(COWAN, 1993; SILVA, 1993). 

Experimentos de cromatografia, eletroforese e espectrometria de massas mostraram que 

o grupo heme (Figura 13), liberado durante a digestão da hemoglobina no interior do 

parasita, tem um papel importante na toxicidade da artemisinina, estando diretamente 

ligado ao entendimento do mecanismo de ação dos endoperóxidos (MESHNICK, 1996). 
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Figura 13. O grupo heme. 

 

Estudos comprovaram que o grupo heme pode interagir com a artemisinina. Alguns 

desses são citados a seguir: 

 

Estudos Experimentais 

 

• Experimentos de voltametria cíclica mostram que a artemisinina e a diidroartemisinina 

foram reduzidas irreversivelmente pelo heme em concentrações catalíticas, mostrando 

comportamento similar ao observado para o peróxido de hidrogênio (ZHANG et al., 

1992; CHEN et al., 1999). 

• Alguns derivados da artemisinina foram sintetizados e suas afinidades de ligação com a 

ferroprotoporfirina IX foram determinadas. A constante de dissociação do complexo 

formado entre os derivados da artemisinina e a ferroprotoporfirina IX mostra correlação 

estatisticamente significativa com as atividades antimaláricas dos derivados. 

(PAITAYATAT, 1997). 
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• Trabalhos experimentais mostraram que ocorre uma reação direta entre a artemisinina e 

o heme na ausência de agentes redutores. Dois adutos isoméricos heme-artemisinina 

foram detectados, apresentando massa molar exatamente igual à soma entre o heme e a 

artemisinina separados (MESSORI et al., 2004). 

• Filmes “layer-by-layer” de hemoglobina com poli(vinil sulfonato) (PVS) foram 

aplicados para investigar a interação da artemisinina e hemoglobina pelo método 

eletroquímico. Esses filmes de (Hb/PVS)n reduziram o subpotencial de redução do QHS 

a 210 e 70 mV para eletrodos carbono vítreo e prata, respectivamente, assim exibindo 

reatividade catalítica para QHS. Esses resultados sugerem que o grupo prostético heme 

na hemoglobina pode induzir a clivagem da ligação peróxido na artemisinina (YANG, 

2005). 

• Investigação da reação entre a artemisinina e a hemoglobina (Hb) comprovou que a 

velocidade de reação entre o heme na hemoglobina e a artemisinina é maior do que no 

caso do heme livre. Resultados experimentais também confirmaram que a reatividade 

do heme na Hb é maior do que o heme no monômero desta (KANNAN, 2005). 

 

Estudos Teóricos 

 

• A técnica de “docking” foi empregada para estudar a interação entre a artemisinina e o 

heme segundo posições iniciais diferentes. Cálculos de superfície de potencial 

eletrostático revelaram duas regiões com carga negativa, uma envolvendo os oxigênios 

do grupo peróxido, O1 e O2, e a outra sobre os três outros oxigênios, O11, O13 e O14. 

Com isso, foi proposto que estas duas regiões poderiam interagir com o íon ferro do 
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heme. O “docking” mostrou que a conformação de menor energia apresenta a ligação 

endoperóxido próxima ao íon ferro do grupo heme e as conformações onde a interação 

da artemisinina com o heme não envolvia oxigênios do grupo peróxido tiveram maior 

energia. Em contrapartida, o análogo inativo deoxiartemisinina se ligou ao heme através 

dos oxigênios não peróxidos, diferentemente dos análogos da artemisinina (SHUKLA 

et al., 1995). 

• Outros cálculos de mecânica molecular empregando o “docking” molecular 

automatizado da artemisinina no grupo heme foram realizados. Esses cálculos 

mostraram que a artemisinina aproxima-se do íon ferro do grupo heme pelo oxigênio O1 

do anel endoperóxido, pois observou-se que a distância O1-Fe eram mais curta que a 

distância O2-Fe. Tais estudos concluíram que o íon ferro do grupo heme interage com o 

O1 preferencialmente, uma preferência que pode ter surgido duma carga mais negativa 

no O1 e um impedimento estérico no O2 (TONMUNPHEAN, 2001). 

• Cálculos em nível semi-empírico (MNDO/d) revelaram a existência de uma única 

região de densidade de carga negativa sobre todos os oxigênios. Estes cálculos 

mostraram ainda que, muito embora a região de densidade de carga negativa situe-se 

com maior intensidade sobre os oxigênios O11 e O14, a interação entre a artemisinina e o 

heme realmente ocorre através do grupamento peróxido (TARANTO, 2001). 

• Investigação teórica comprovou relação entre a densidade de carga de Constante de 

Acoplamento Quadrupolar Nuclear (NQCC) do 17O influenciado pela natureza dos 

ligantes. Os resultados mostraram que o heme aproxima-se da ligação endoperóxido da 

artemisinina pelo O1. Além disso, substituições na posição C4 da artemisinina 

mostraram relação com a atividade biológica desse composto, como exemplificado pela 
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substituição de um grupamento eletronegativo nessa posição implicando num aumento 

da atividade antimalarial. Finalmente, cálculos de NQCC do 17O na interação do Fe2+ 

com a artemisinina evidenciou fortemente que o Fe2+ interage com a ligação 

endoperóxido (RAFIEE, 2005). 

 

1.5.5. A função alquilante da artemisinina 

 

A natureza alquilante da artemisinina foi demostrada através de reações com a molécula 

de heme. Em solução, a artemisinina reage com o heme formando dois adutos covalentes, 

com relação m/z 856 e m/z 871 caracterizados por cromatografia em camada fina (CCF), 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e experimentos de espectrometria de 

massas (Figura 14). Esses adutos formados entre o heme e a artemisinina não apresentaram 

atividade antimalárica (MESHNICK et al., 1991; HONG et al., 1994; 

KAMCHONWONGPAISAN & MESHNICK, 1996). Por conseguinte, a estrutura 

molecular destes adutos foi caracterizada por Anne Robert e Bernard Meunier (1997, 

1998), utilizando o manganês (II) meso-tetrafenilporfirina como modelo de heme. 

Recentemente, isolou-se adutos da artemisinina ligados ao heme na hemoglobina, 

monoalquilados (HA) e dialquilados (HAA), ficando conhecidos como “heamarts”. Esses 

adutos apresentam a propriedade de ligarem-se ao PfHRPII (proteína II rica em histidina do 

Plasmodium  falciparum) inibindo a polimerização do heme e a conseqüente formação de 

hemozoína. As atividades antimalariais dos adutos HA e HAA foram determinadas in vitro, 

e mostraram que inibiam o crescimento do parasita em concentrações de micromolar no 

intervalo de 50 a 100 μM (KANNAN, 2005). 
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Figura 14. Adutos covalentes obtidos da reação entre a artemisinina e o heme. 

 

Revelou-se que a artemisinina e seus derivados foram capazes de alquilar tanto 

proteínas sanguíneas como a catalase, citocromo C e hemoglobina, estas com o grupo heme 

em sua estrutura (YANG et al., 1994), como aquelas que não apresentam grupo heme em 

sua estrutura, dentre as quais incluem-se a albumina, α1-glicoproteína, proteínas de 

membranas das células vermelhas como a α- e β-espectrina, actina e gliceraldeído-3-

fosfato deidrogenase (KAMCHONWONGPAISAN et al., 1996; YANG et al., 1994). 

Proteínas específicas do parasita também são alquiladas pela artemisinina e derivados 

formando uma ligação covalente. Estas proteínas não são as proteínas mais abundantes no 

parasita, o que indica que esta alquilação ocorre com especificidade. Em nenhum caso a 

deoxiartemisinina, derivado inativo da artemisinina, foi capaz de alquilar essas proteínas 

(BHISUTTHIBHAN et al., 1998). 
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1.5.6. Abordagens sobre o mecanismo de ação 

 

O conhecimento de noções sobre a função peróxido, grupo heme, radicais livres e da 

alquilação possibilitaram a formulação de hipóteses sobre o mecanismo de ação da 

artemisinina, conforme apresentado a seguir: 

• Meshnick et al. (1996) propuseram que o mecanismo de ação dos endoperóxidos 

antimaláricos deve ocorrer em duas etapas. Na primeira etapa, a artemisinina é ativada 

pelo heme ou pelo íon ferro(II) livre, produzindo radicais livres e espécies citotóxicas. 

Na segunda etapa, estas espécies reagiriam com uma proteína específica associada à 

membrana do parasita levando-o à morte (Figura 15). Todavia, mais recentemente, 

estudos revelaram que o íon ferro (II) do grupo heme não é necessário para a ativação 

da artemisinina e que os radicais livres não são fundamentais para sua toxicidade 

(PARAPINI et al., 2004). Essa conclusão baseia-se em experimentos com o parasita da 

malária que cresceu em atmosferas oxidantes e redutoras cujas condições inibem a 

reatividade do íon ferro (II) do heme. Numa atmosfera oxidante com cerca de 20% de 

oxigênio, os radicais livres oriundos da cisão homolítica da ligação endoperóxido da 

artemisinina mostraram atividade potencializada, contudo essa atividade não diminuiu 

muito quando era exposta à carboxi-hemoglobina numa atmosfera redutora de 2% de 

CO. 
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Figura 15. Esquema da ação dos endoperóxidos antimaláricos segundo Meshnich et al. 

(1996). 

 

• Pandey et al. (1999) propuseram um mecanismo em três etapas, para explicar os efeitos 

dos endoperóxidos sobre o parasita. Estas etapas incluiriam inibição da degradação da 

hemoglobina, inibição da polimerização do heme e interação da artemisinina com a 

hemozoína, o que resultaria na quebra do pigmento malárico e formação de um 

complexo com as unidades de heme (Figura 16). Nesse mesmo ano, Monte e 

colaboradores revelaram que esses monômeros heme atuam inibindo a polimerização da 

hematina a β-hematina ou hemozoína impedindo a desentoxicação do heme livre 

oriundo da proteólise da hemoglobina causando a morte do parasita da malária (MONTI 

et al., 1999). 
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Figura 16. Proposta de ação da artemisinina segundo Pandey et al. (1999). 

 

• Experimentos também mostraram que a artemisinina atua inibindo irreversivelmente 

um homólogo (PfATP6) de um tipo de enzima ATPase cálcio-dependente localizada no 

retículo endoplasmático (SERCA), ou seja, fora do vacúolo do parasita P. falciparum 

(LUDWING, 2003; RIDLEY, 2003). Atualmente, o PfATP6 é considerado um alvo 

molecular efetivo das artemisininas. Estudos revelaram que a principal forma de ligação 

entre as artemisininas e o PfATP6 é a interação hidrofóbica, onde as ligações peróxidos 

foram expostas do lado de fora do sítio de ligação. Esse estudo sugere que a ligação da 
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artemisinina ao PfATP6 precede a ativação da ligação peróxido por espécies Fe2+ para 

gerar radicais livres centrados no carbono (JUNG et al., 2005). 

Por outro lado, o processo reacional entre a artemisinina e compostos contendo o íon 

Fe2+ foi estudado inicialmente por Posner et al. (1994). Em um trabalho inicial, ele 

empregou um derivado 1,2,4 trioxano marcado isotopicamente e o reagiu com FeBr2 em 

presença de THF, levando à formação de três produtos: dioxolona, aldeído e 

hidroxidioxolona, todos produtos de metabolismo. Em todos os casos ocorre inicialmente a 

quebra da ligação peróxido após transferência de um elétron do íon ferro(II) para a ligação 

O-O, seguida de deoxigenação.  

Em trabalhos subseqüentes, eles avançaram na interpretação do mecanismo propondo 

que este se passava através de migração de hidrogênio do tipo 1,5, levando à formação de 

um radical secundário em C4 (Figura 17). Esta conclusão estava relacionada à atividade de 

compostos substituídos na posição C4α, os quais apresentam baixa atividade biológica. 

Posner sugeriu que, além da formação de um radical secundário, a atividade antimalárica da 

artemisinina poderia originar-se na formação de um intermediário eletrofílico do tipo epóxi, 

sendo este um potente agente alquilante, ou na formação de uma espécie ferro-oxo de alta 

valência. Posner também propôs que ocorreria também a formação de um radical primário, 

oriundo da quebra homolítica da ligação C3-C4, com formação de dicetona e de formiato de 

metila, os quais também apresentam atividade antimalárica quando gerados in situ 

(CUMMING et al., 1997, 1998; POSNER et al., 1994, 1995). 
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Figura 17. Processo reacional proposto por Posner et al. (1994). 

 

Ao contrário de Posner, Jefford et al. (1995) propuseram que a atividade antimalárica 

da artemisinina seria devido à interrupção do processo de desintoxicação do heme por 

transferência de um dos oxigênios do grupamento peróxido para o heme, levando à 

formação de um derivado oxiheme (Figura 18). Também propôs que a transferência de H4α 
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não poderia ocorrer devido à grande distância entre o hidrogênio de C4 e o oxigênio O2, 

acima de 2,1 Å, não havendo portanto a formação do radical secundário em C4. 
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Figura 18. Derivado oxiheme. 

 

Entretanto, cálculos de orbitais moleculares usando metodologias ab initio (GU et al., 

1999; TARANTO et al., 2005) ou semi-empíricos (TARANTO et al., 2002) mostraram que 

os anéis contendo o grupamento peróxido poderiam assumir uma conformação do tipo bote, 

com baixa energia de ativação, resultando em fácil migração do hidrogênio em C4α para o 

radical em O2. 

Haynes et al. (1996) propuseram um mecanismo via espécies radicalares e carbocátions 

que culminaria na geração de compostos os quais seriam fontes de hidroperóxidos (Figura 

19). Estes forneceriam espécies eletrofílicas como radicais hidróxidos ou radicais alcóxidos 

que seriam capazes de hidroxilar biomoléculas ou abstrair átomos de hidrogênio delas, 

levando à morte do parasita (HAYNES et al., 1999; OLLIARO et al., 2001). 
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Figura 19. Mecanismo proposto por Haynes et al. (1996), através da  cisão do anel peróxido 

gerando hidroperóxidos. 

 

Wu et al. (1998) elaboraram um mecanismo para a reação entre a artemisinina e o heme 

que contemplasse os demais mecanismos descritos na literatura. Seus trabalhos 

apresentaram evidências de que a degradação da artemisinina começa com a transferência 

de elétrons do Fe2+ para a ligação endoperóxido, quebrando-a e levando à formação de dois 

ânions radicais (radical em O1 ou radical em O2), os quais podem ser interconvertidos. 

Estes por sua vez, através de rotas isoladas, levam aos produtos finais (Figura 20). 
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Figura 20. Mecanismo proposto por Wu et al. (1998). 

 

 Sibmooh et al. (2001) mostraram através de experimentos em ambiente aquoso que a 

artemisinina reage com íons férrico e ferroso num ciclo de oxidação e redução gerando a 

diidroartemisinina. Esta última reagiria preferencialmente ao íon férrico livre para formar 

um complexo. Isso sugeriu que a reação da artemisinina com o íon ferro origine produtos 

com atividade antimálarica, onde um destes seria a diidroartemisinina. 

A literatura científica mostra claramente através dos mecanismos propostos 

anteriormente que a morte do parasita da malária está diretamente relacionada à interação 

entre a artemisinina e o heme, via reação de transferência de elétron. Tal interação 

constitui-se a etapa inicial do mecanismo de ação do antimalárico da artemisinina e 

portanto os cálculos desta podem contribuir para aprofundar o conhecimento sobre o 

mecanismo de ação. 
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CAPÍTULO II 

 

2. OBJETIVOS 

 

O desenvolvimento de novos antimaláricos é de grande importância, em razão da 

resistência que o parasita da malária adquiriu às drogas quinolínicas tradicionais, 

contribuindo com altas taxas de mortalidade, principalmente em crianças. A enorme 

resistência às drogas empregadas na quimioterapia da malária levou a Organização Mundial 

da Saúde a prever que na ausência de novas estratégias para o combate à malária, o número 

de pessoas contaminadas no mundo duplique até o ano 2010 (ROBERT, 1998; 

FRÉDÉRICH, 2002). 

Logo a tentativa de simular os processos de interação entre o grupo heme e a 

artemisinina através da determinação das energias de interação, estados eletrônicos e 

disposição geométrica do complexo termodinamicamente mais estável entre o grupo heme 

e a artemisinina pode contribuir para a compreensão dos mecanismos que levam à morte do 

Plasmodium sp. Este possivelmente se dá pela formação de intermediários originados da 

redução do grupamento endoperóxido. Espera-se que uma melhor compreensão deste 

processo, auxilie no desenvolvimento racional de novos antimaláricos mais potentes e 

terapeuticamente mais eficientes do que aqueles disponíveis hoje. 

Baseado nessa proposta, esse trabalho visou localizar os pontos na curva de energia 

potencial em que ocorre a transferência de elétron entre o grupo heme e a artemisinina, e a 

formação da ligação covalente entre ambas as estruturas. Além disso nos preocupamos em 

determinar os estados eletrônicos mais estáveis para as interações a curta e a longa distância 

entre o heme e o anel endoperóxido. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MÉTODOS 

 

O termo química teórica pode ser definido como uma descrição matemática da química. 

O termo química computacional é geralmente usado quando um método matemático é 

suficientemente bem desenvolvido de modo que possa ser automatizado para 

implementação em um computador (YOUNG, 2001). 

A Química Computacional é o ramo da Química que usa técnicas computacionais para 

criar modelos que representam sistemas químicos reais. O modelo molecular criado é uma 

tentativa de simular aspectos das propriedades moleculares de forma macroscópica, a qual 

pode ser mais facilmente compreendida e manuseada. Propriedades do modelo são 

computadas e comparadas com dados experimentais. Se o modelo se comportar de acordo 

com o esperado, poderá ser usado para o estudo e futura simulação do sistema químico real 

(FORESMAN & FRISCH, 1996). 

A meta da Química computacional é contribuir para a solução de problemas no nível 

molecular em Química, Biologia, Farmacologia e outras áreas do conhecimento onde a 

forma tridimensional de moléculas e suas propriedades são importantes. A sua expansão é 

resultado do crescimento rápido e contínuo da capacidade de computação nos últimos anos. 

Sistemas moleculares cada vez mais complexos podem ser processados em tempos cada 

vez menores (FORESMAN & FRISH, 1996). 
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 Existem duas amplas áreas dentro da Química Computacional voltadas para a estrutura 

das moléculas e sua reatividade: a mecânica molecular e a teoria da estrutura eletrônica 

(FORESMAN & FRISH, 1996). 

 Basicamente, com estas duas metodologias pode-se realizar os mesmos tipos de 

cálculos, por exemplo: 

• Cálculo de energia de uma estrutura específica; 

• Otimizações de geometria, que localiza a geometria de menor energia mais próxima de 

uma dada estrutura de partida; 

• Cálculo de freqüências vibracionais. 

 Os métodos de estrutura eletrônica usam as leis da mecânica quântica ao invés da física 

clássica como base para seus cálculos. A mecânica quântica menciona que a energia e 

outras propriedades moleculares podem ser obtidas pela solução da equação de 

Schrödinger: 

HΨ=EΨ (1) 

 Para qualquer sistema, exceto aqueles muito pequenos, todavia, soluções exatas para a 

equação de Schrödinger não são computacionalmente práticas. Desta forma, os métodos de 

estrutura eletrônica são caracterizados por várias aproximações matemáticas até sua 

solução. (FORESMAN & FRISH, 1996). 

 Existem três classes principais de métodos de estrutura eletrônica: os métodos ab initio, 

os métodos semi-empíricos e os métodos do funcional da densidade. 
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3.1. Métodos do funcional da densidade 

 

 Os métodos do funcional da densidade, baseados na Teoria do Funcional da Densidade 

(DFT - Density Functional Theory), emergiram como uma alternativa aos métodos ab initio 

e semi-empíricos tradicionais para o estudo de propriedades do estado fundamental e 

estados excitados de sistemas moleculares. Os conceitos modernos desta teoria foram 

inicialmente formulados para estados não-degenerados e encontram-se nos trabalhos de 

Hohenberg e Kohn (1964) sobre gás de elétrons não-homogêneos, de Kohn e Sham (1965 e 

1966) para o desenvolvimento de equações autoconsistentes, incluindo-se efeitos de troca e 

correlação, posteriormente generalizados por Levy (1979) e Lieb (1983) para sistemas 

contendo estados degenerados (MORGON, 1995). 

 A premissa do DFT é que a energia de uma molécula pode ser determinada a partir da 

densidade eletrônica, em vez do uso de uma função de onda. Essa teoria, originada com o 

teorema de Hoenburg e Kohn, previu que isso é possível. Contudo a aplicação prática do 

DFT foi desenvolvida por Kohn e Sham que formularam um método similar em estrutura 

ao método Hartree-Fock. Nesta formulação, a densidade eletrônica pode ser definida a 

partir dos orbitais moleculares e estes podem ser construídos a partir da combinação linear 

de um conjunto de funções de bases atômicas φμ(r) (LCAO). Entre os tipos de funções 

pode-se encontrar as STOs e GTOs. Um determinante dessas funções é então formado, 

chamado orbitais Kohn-Sham. É a densidade eletrônica deste determinante de orbitais que é 

usada para calcular a energia. (MORGON, 1995; YOUNG, 2001). 

 A partir daí, um funcional de densidade é então usado para obter a energia para a 

densidade eletrônica. Um funcional é uma função cujo argumento é uma outra função, 

neste caso, a densidade eletrônica. Um funcional de densidade exato não é conhecido. 
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Portanto, há uma lista ampla de diferentes funcionais que podem ter vantagens e 

desvantagens. Alguns destes funcionais foram desenvolvidos usando funções de 

parametrização para melhor reproduzir resultados experimentais (YOUNG, 2001). 

 Uma característica de destaque para os métodos DFT é que eles incluem os efeitos de 

correlação eletrônica – o fato que os elétrons num sistema molecular são influenciados pelo 

movimento dos outros elétrons e tentam se excluir de alguma forma dos outros – no seu 

modelo. Os cálculos Hartree-Fock consideram este efeito apenas num sentido médio – cada 

elétron “enxerga” e reage a uma densidade eletrônica média – enquanto métodos incluindo 

correlação eletrônica consideram as interações instantâneas de pares de elétrons com spins 

opostos (FORESMAN & FRISH, 1996). 

 Independentemente da forma como o método do funcional de densidade está sendo 

apresentado, em termos genéricos pode-se representá-lo por dois postulados básicos: 

(1) a função de onda do estado fundamental e daí todas as propriedades deste estado são 

funcionais da densidade eletrônica ρ(r); 

(2) a energia do estado fundamental de um sistema multieletrônico sob um dado potencial 

externo v(r), pode ser escrita como 

Ev[ρ(r)] = ∫ v(r) ρ(r) dr + F[ρ] (2) 

onde F é denominado de funcional universal de ρ, que independe do potencial externo v(r). 

Substituindo-se a função densidade exata deste estado por uma outra função aproximada, 

, E
~
ρ v aumenta, assim 

~
E =

~
E v[ ] = ∫ v(r) (r) dr + F[ρ] ≥ E

~
ρ

~
ρ o=E[ρ] (3) 
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Na formulação inicial de Hohenberg-Kohn-Sham o termo de energia cinética foi tratado 

como um funcional desconhecido de um sistema de partículas não-interagentes com 

densidade ρ, Ts[ρ]. Posteriormente, utilizou-se a formulação exata para representar Ts[ρ] 

através do operador energia cinética −∇2/2. Entretanto, a diferença mais significativa entre 

os dois métodos está no potencial VXC. Na representação de Kohn-Sham, o potencial VXC é 

definido como a derivada funcional da energia total de troca-correlação: 

r)(
(r)][EV XC

XC
ρ∂

ρ∂
=  (4) 

A qualidade dos resultados obtidos é função principalmente do tipo do potencial VXC(r) 

utilizado. Uma grande variedade de técnicas e métodos dentro do DFT tem surgido na 

literatura para a representação deste termo (MORGON, 1995). 

Considerando-se a Equação (2), em um sistema atômico ou molecular de n elétrons, o 

funcional F[ρ] pode ser representado pela soma dos funcionais de energia cinética T[ρ] e de 

repulsão eletrônica Vee [ρ], assim a energia eletrônica total torna-se 

Eel[ρ]= T[ρ] +∫ v(r) ρ(r) dr + Vee[ρ] (5) 

Dentre os modelos mais importantes empregados para representar os componentes da 

Equação 5 encontram-se: Modelo de Thomas-Fermi (TF), Modelo de Thomas-Fermi-Dirac 

(M-TFD), Xα, LDA (Local Density Approximation) e LSD (Local Spin Density). Dentre 

esses, o LDA associado com a correção GGA (Generalized Gradient Approximation) é o 

método mais correntemente usado na atualidade. 

LDA (Local Density Approximation) é uma representação simplificada do potencial de 

troca-correlação com caráter local oriunda da introdução do efeito de correlação eletrônica 

no modelo do gás uniforme de elétrons, apresentando tratamento exato para energia 
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cinética. É válida para sistemas onde a densidade de carga varia lentamente em uma escala 

atômica, isto é, cada região da molécula comporta-se como o gás uniforme de elétrons. A 

energia de troca-correlação total é obtida integrando o espaço total da molécula, 

ELDA
XC = ∫ ρ(r) εxc(ρ) dr + Vee[ρ] (6) 

onde εxc é a energia de troca-correlação por partícula do gás de elétrons de densidade 

ρ associada ao potencial LDA 

(r)VLDA
XC = εxc[ρ(r)] + ρ(r)

r)(
]r)([xc

ρ
ρ

∂
∂ε

 (7) 

podendo ser considerada como um único termo ou separadamente (neste caso apenas para 

facilitar o tratamento numérico) 

εxc(ρ)=εx(ρ) + εc(ρ) (8) 

Para o gás homogêneo de elétrons, o termo εx é denominado de funcional de troca de 

Dirac. 

εx[ρ]= 1/3r)](
3

[
4
3

ρ
π

 (9) 

O funcional LDA sofre sérios problemas quando aplicado a sistemas reais de interesse 

que não se comportam como gás homogêneo, por exemplo, superestima a energia de 

correlação em aproximadamente 100%. Assim, tentativas para melhorar a aproximação 

LDA têm sido feitas introduzindo-se as chamadas correções não-locais, importantes por 

exemplo nas previsões energéticas de reações químicas. A não-homogeneidade da 

densidade eletrônica em um sistema finito pode ser medida através de seu gradiente. 

Existem expressões que, procurando manter esta característica, têm contribuído para 

descrever mais realisticamente a representação dos funcionais energia de troca, correlação 
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e/ou troca-correlação. A equação a seguir apresenta a forma geral para a correção não-local 

em LDA, dada em função do gradiente da densidade eletrônica. 

E LDA-NL
X [ρ] =  [ρ] + FELDA

X X[ρα,ρβ,∇ρα,∇ρβ,...] (10) 

onde FX[ρα,ρβ,∇ρα,∇ρβ,...] é um funcional apropriado, conhecido como componente não-

homogênea da energia de troca. Para um gás homogêneo a correção não-local é nula, FX = 0 

(MORGON, 1995). 

GGA (Generalized Gradient Approximation) é uma aproximação que procura corrigir o 

potencial LDA e que fornece erros menores que 1% para energia de troca. Utiliza uma 

expressão simples e precisa para o gradiente, 

ρ][EGGA
X = 1/3)

3
(

4
3

π
 ∫ ρ(r)4/3 F(s) dr (11) 

onde s = 
r) 2K
|r)|

F ρ(
ρ(∇ , KF = [3π2 ρ(r)]1/3 e F(s)= (1+ 1,296s2 + 14s2 + 0,2s6)1/15. Em LDA F(s) 

= 1 (MORGON, 1995). 

A grande vantagem da metodologia do funcional da densidade sobre os métodos ab 

initio padrões (métodos baseados nas equações de Hartree-Fock-Roothaan) está no ganho 

em velocidade computacional e espaço em memória. Considerando-se um sistema 

arbitrário qualquer modelado com n funções de base, o esforço computacional no estudo 

deste sistema utilizando-se a Teoria do Funcional da Densidade aumenta na ordem de n3 

enquanto que para os métodos Hartree-Fock aumenta em n4, ou n5 para técnicas de interação 

de configuração (MORGON, 1995). 

Com o grande avanço adquirido pela teoria do funcional da densidade na última década, 

em função principalmente do surgimento de novos esquemas de integração numérica, de 

expressões e correções para os funcionais de troca, correlação e troca-correlação, de 
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algoritmos mais eficientes e, principalmente, do desenvolvimento computacional, tem sido 

cada vez maior o espectro de aplicações desta teoria. Hoje, são rotineiros os cálculos de 

inúmeras propriedades moleculares, tais como: 

• energias total e eletrônica; 

• geometria molecular de equilíbrio; 

• gradientes de energia usados para estruturas estáveis e do estado de transição; 

• freqüências vibracionais harmônicas e intensidades; 

• momento dipolar elétrico e magnético; 

• polarizabilidades e hiperpolarizabilidades; 

• potenciais de ionização; 

• afinidades eletrônicas, etc. Enfim, uma variedade de propriedades moleculares a um custo 

computacional inferior aos métodos HF e com a mesma qualidade de cálculos mais 

rigorosos pós-HF, reproduzindo consideravelmente bem os resultados experimentais 

(MORGON, 1995). 

 A precisão dos resultados desses cálculos pode aumentar ou diminuir dependendo da 

escolha do funcional e da base empregada. Atualmente, o funcional híbrido B3LYP é o 

mais usado para cálculos moleculares. Isso se deve à precisão dos resultados B3LYP para 

um intervalo grande de compostos, principalmente moléculas orgânicas. Admite-se hoje 

que o método B3LYP com a base 6-31G* ou superior é o método de escolha para muitos 

cálculos com moléculas orgânicas (YOUNG, 2001). 

 Os resultados DFT têm sido bons para moléculas orgânicas, particularmente aquelas 

com camadas fechadas. Contudo, esses resultados não são tão bons para metais pesados, 
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sistemas altamente carregados, ou sistemas muito sensíveis à correlação eletrônica 

(YOUNG, 2001). 

 

3.2. Conjunto base 

 

 O conjunto base é uma representação matemática dos orbitais moleculares dentro de 

uma molécula. O conjunto base pode ser interpretado como restringindo cada elétron a uma 

região particular do espaço. Quanto maior o conjunto base menor o número de restrições na 

localização dos elétrons no espaço, sendo mais exata a descrição dos orbitais. Entretanto, 

demandam mais recursos computacionais (FORESMAN & FRISH, 1996). 

 As principais bases são descritas abaixo: 

 

3.2.1. Base Mínima 

 

Contém um número mínimo de funções de base necessárias para cada átomo, como 

nestes exemplos: 

H: 1s 

C: 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz

Essa base usa orbitais atômicos de tamanho fixo. O conjunto base STO-3G é uma base 

mínima; embora não seja o menor conjunto base possível. Usa três gaussianas primitivas 

por função de base, que explica o “3G” no seu nome. O “STO” significa “orbitais de 

Slater”. A base STO-3G aproxima os orbitais de Slater com funções gaussianas (HEHRE, 

1969; FORESMAN & FRISH, 1996). 
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3.2.2. Base Split Valence 

 

A primeira coisa que acontece quando uma base aumenta é o aumento do número de 

funções de base por átomo. As bases Split Valence, tais como 3-21G e 6-31G, têm duas ou 

mais funções de base para cada orbital de valência. 

Por exemplo, o hidrogênio e o carbono são representados como: 

H: 1s, 1s’ 

C: 1s, 2s, 2s’, 2px, 2py, 2pz, 2px’, 2py’, 2pz’. 

Onde os orbitais ocupados e desocupados diferem em tamanho. 

O conjunto base duplo zeta, tais como o conjunto base Dunning-Huzinaga, forma todos 

os orbitais moleculares de combinações lineares de dois tamanhos de funções para cada 

orbital. Similarmente, as bases triplo split Valence, como 6-311G, usam três tamanhos de 

funções contraídas para cada orbital (BINKLEY, 1980; DITCHFIELD, 1971; FORESMAN 

& FRISH, 1996). 

 

3.2.3. Base Polarizada 

 

As bases polarizadas permitem que os orbitais mudem o tamanho e também mudem a 

forma através da adição de orbitais moleculares com momento angular além daquele 

necessário para o estado fundamental da descrição de cada átomo. Por exemplo, as bases 

polarizadas adicionam funções d para cada átomo de carbono e funções f para os metais de 

transição, e algumas delas adicionam funções p para átomos de hidrogênio (FORESMAN 

& FRISH, 1996). 
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A base polarizada mais usada é a 6-31G(d), que indica que funções d foram adicionadas 

a átomos pesados. Ela é conhecida também pela representação 6-31G*. Uma outra base de 

uso rotineiro é a 6-31G(d,p), ou 6-31G**, que adiciona funções p a átomos de hidrogênio e 

funções d a átomos pesados (PETERSSON, 1991; FORESMAN & FRISH, 1996). 

 

3.2.4. Bases com funções difusas 

 

As funções difusas são versões de maior amplitude das funções s e p. Elas permitem 

que os orbitais ocupem uma região maior do espaço. As bases com funções difusas são 

importantes para sistemas onde os elétrons são relativamente distantes do núcleo: 

moléculas com pares isolados, ânions e outros sistemas com carga negativa significante, 

sistemas em seus estados excitados, sistemas com baixo potencial de ionização, descrições 

de acidez absolutas, e assim por diante (FORESMAN & FRISH, 1996). 

A base 6-31+G(d) é a base 6-31G(d) com funções difusas adicionadas a átomos 

pesados. A versão com dois sinais de mais, 6-31++G(d), adiciona também funções difusas 

aos átomos de hidrogênio. As funções difusas nos átomos de hidrogênio raramente fazem 

uma diferença significante na precisão (MCLEAN, 1980; FORESMAN & FRISH, 1996). 

 

3.2.5. Bases com alto momento angular 

 

Estas bases adicionam funções de polarização múltipla por átomo a uma base triplo 

zeta. Por exemplo, as bases 6-31G(2d) adicionam duas funções d por átomo pesado em vez 

de uma, enquanto as bases 6-311++G(3df,3pd) contêm três conjuntos de funções na região 

de valência, funções difusas em ambos átomos pesados e hidrogênios, e funções de 
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polarização múltipla: 3 funções d e 1 função f nos átomos pesados e 3 funções p e 1 função 

d nos átomos de hidrogênio. Tais bases são úteis para descreverem interações entre elétrons 

em métodos de correlação eletrônica; elas geralmente não são necessárias para cálculos 

Hartree-Fock (FORESMAN & FRISH, 1996). 

Algumas bases especificam diferentes conjuntos de funções de polarização para átomos 

pesados dependendo de sua localização na tabela periódica. Por exemplo, as bases 6-

311G+(3df, 2df, p) colocam 3 funções d e 1 função f nos átomos pesados do segundo 

período ou superiores da tabela periódica, e coloca 2 funções d e 1 função f nos átomos 

pesados do 1º período e 1 função p nos átomos de hidrogênio. Note que, H e He são 

ignorados quando numerados os períodos da tabela periódica (FORESMAN & FRISH, 

1996). 

 

3.2.6. Bases para átomos pós-terceiro-período 

 

As bases para átomos além do terceiro período da tabela periódica são usados de modo 

diferente. Para esses núcleos muito grandes, os elétrons próximos do núcleo são tratados de 

um modo aproximado, através de potenciais de caroço efetivo (ECPs). Este inclui alguns 

efeitos relativísticos, que são importantes nesses átomos. A base LANL2DZ é a mais 

conhecida desse tipo (DUNNING JR, 1976; FORESMAN & FRISH, 1996). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os cálculos semi-empíricos (TARANTO, 2002) e DFT (TARANTO, 2005) da 

decomposição redutiva da artemisinina indicaram as energias e estruturas de vários 

intermediários importantes no mecanismo de fragmentação da artemisinina. Contudo, do 

ponto de vista do sistema biológico, a artemisinina não exerce sua função isolada, 

precisando interagir com o alvo biológico presente no interior do parasita: o heme. 

Os cálculos dos complexos entre a artemisinina e o grupo heme da hemoglobina 

humana presente no interior do parasita da malária já foram realizados usando métodos de 

mecânica molecular (SHUKLA et al., 1995; TONMUNPHEAN, 2001) e semi-empíricos 

como MNDO/d (TARANTO, 2001) e PM3 (tm) (TARANTO, 2003). Contudo, o avanço da 

capacidade de processamento computacional nos últimos dois anos permite a utilização de 

técnicas mais sofisticadas para tratar o sistema em questão. As metodologias 

computacionais aplicadas a problemas moleculares mais empregadas são métodos de 

funcional de densidade (DFT), que têm sido os métodos mais comumente empregados nos 

últimos anos. Logo, visando estudar a interação entre o grupamento heme e a artemisinina, 

foi realizada uma série de cálculos DFT usando a combinação entre as bases STO-3G e 3-

21G. 

Espera-se que os resultados obtidos com os cálculos DFT usando a combinação de 

bases STO-3G e 3-21G, sejam mais confiáveis do que os cálculos PM3 (tm) anteriores. 

Entretanto, as bases STO-3G e 3-21G já estão entrando em desuso nos trabalhos publicados 

na literatura científica, sendo mais amplamente empregada a base 6-31G(d) (YOUNG, 
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2001). Por conseguinte, fizeram-se testes pilotos de cálculos DFT com a base 6-31G(d) 

para o sistema heme-artemisinina, resultando num número correspondente a 1176 funções 

de base, o que é incompatível com os recursos computacionais atualmente disponíveis no 

Laboratório de Química Computacional do Instituto de Química (IQ) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Com os recursos computacionais atuais, cálculos para sistemas 

com número de funções de base acima de 600 funções demandam um tempo computacional 

muito longo, tornando-o inviável. Este fato nos levou a buscar metodologias alternativas 

que reduzissem o número de funções de base e, conseqüentemente, o tempo de cálculo. 

Atualmente, sugere-se que o mecanismo de reação entre a artemisinina e o grupo heme 

inicia-se com a transferência de um elétron do íon Fe2+ do anel porfirínico para a ligação 

peróxido da artemisinina, resultando em dois possíveis ânions radicais centrados em átomos 

de oxigênio (1a e 1b) (Figura 21) (Wu et al, 1998). Daí, deduz-se que a interação entre o 

heme e a artemisinina apresenta um sítio reacional bem localizado. Nesse sentido, como a 

aplicação do cálculo DFT com a base 6-31G(d) seria inviável para o sistema inteiro, optou-

se por calcular a nível 6-31G(d) apenas a região de interação principal. Todavia, o restante 

do sistema precisaria ser calculado com outro método, pois mesmo que todos esses átomos 

fossem calculados com a base STO-3G ultrapassaria o limite de 600 funções de base de 

capacidade de processamento computacional já mencionada. 
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Figura 21. Ânions radicais centrados em átomos de oxigênio, oriundos da redução da 

artemisinina 

 

Uma possível solução para este problema seria a adoção da metodologia conhecida 

como ONIOM (SVENSSON, M. et al., 1996) que permite dividir o sistema em qualquer 

número de camadas que podem ser tratadas em níveis diferentes de teoria, ou seja, o 

ONIOM aceita o emprego de métodos diferentes num mesmo cálculo. Com isso, executou-

se alguns cálculos pilotos com o método ONIOM de três camadas usando combinações 

diferentes de métodos de cálculo. Revelou-se que o cálculo ONIOM com a representação 

UB3LYP/6-31G: HF/3-21G: AM1 resultou num número correspondente a 426 funções de 

base, que é compatível com os recursos computacionais disponíveis. Esse resultado 

permitiria o emprego do método ONIOM no presente trabalho, não fosse o fato de que 

nenhum dos cálculos pilotos executados com o ONIOM atingiram convergência, mesmo 

aquele com o menor número de funções de base que motivou a adoção dessa metodologia. 

Como conseqüência, a metodologia ONIOM não pôde ser adotada e os cálculos foram 

executados empregando o método do funcional da densidade em conjunto com a 

combinação entre as bases STO-3G e 3-21G. Essa combinação foi empregada para todos os 
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cálculos efetuados pois, conforme comentado, seria inviável a utilização de bases maiores 

para todos os sistemas. Entretanto, com o objetivo de verificar a eficiência desta 

combinação de método e bases, em especial para o cálculo de energias relativas, alguns 

cálculos foram feitos usando a metodologia B3LYP com a combinação entre as bases 3-

21G e 6-31G(d) e outros apenas com a base 6-31G(d). Os referidos cálculos DFT foram 

efetuados em duas etapas: 

• Cálculos do grupo heme e da artemisinina, isoladamente. 

• Cálculo das interações entre o heme e a artemisinina.  

As geometrias da artemisinina e do grupo heme foram extraídas de arquivos em 

formato SPARTAN do cálculo dos complexos entre o heme e a artemisinina otimizados 

pelo método PM3 (tm) presente no pacote TITAN (1999). Esses arquivos foram 

gentilmente cedidos pelo Prof. Alex Gutterres Taranto do seu trabalho de Tese de 

Doutorado (TARANTO, 2003).  

 

4.1. Cálculos DFT do grupo heme e da artemisinina isoladamente 

 

 As geometrias do heme e da artemisinina foram submetidas à otimização usando o 

funcional híbrido de Becke (1993), associado com a correlação não-local de Lee, Yang e 

Parr (B3LYP) (LEE et al., 1988; VOSKO et al., 1980) contidos no pacote Gaussian 03W 

(2004). 

 No cálculo da artemisinina empregou-se o formalismo restrito (B3LYP) devido ao 

estado simpleto dessa estrutura ser certamente o estado mais estável. No cálculo do heme 

foi empregado o formalismo não-restrito (UB3LYP) em razão da possibilidade da 

existência de elétrons desemparelhados. Vários estados eletrônicos foram considerados para 
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o heme, mais especificamente os estados com multiplicidade simpleto, tripleto, quintupleto 

e septupleto. Acredita-se que o estado mais estável seja o estado com multiplicidade 

quintupleto com configuração eletrônica 3d6 para o íon ferro. 

Esses cálculos foram feitos com duas bases mistas e com uma base simples1: na  base 

mista 1 foram empregadas as bases STO-3G e 3-21G. A base mista 2 é composta pela 

combinação das bases 3-21G e 6-31G(d). Espera-se que esta combinação de bases dê 

resultados de melhor qualidade do que os obtidos com a base mista 1. Os cálculos que 

denominamos como base simples foram efetuados com a base 6-31G(d). Em todos os 

casos, na representação para o metal foi empregado o pseudopotencial LANL2DZ 

(FORESMAN & FRISH, 1996), o que corresponde a um caroço contendo o núcleo e os 

elétrons 1s2 2s2 2p6. Este conjunto – núcleo mais elétrons internos –  é representado pelo 

pseudopotencial LANL2DZ e os elétrons de valência são representados pela base D95V 

(DUNNING JR, 1976). Neste caso específico, a valência abrange os elétrons 3s2, 3p6, 4s2 e 

3d6. Na composição das bases mistas privilegiamos o metal e seus vizinhos imediatos, 

atribuindo a estes a maior base e descrevendo o resto do sistema com a base menor. Desta 

forma, no caso da artemisinina, na base mista 1 a base 3-21G foi empregada para 

representar os átomos O1 e O2 do peróxido, carbonos C3 e C4, oxigênios O11 e O13 e 

hidrogênio H4α, em razão de sua importância como centro reacional. Os demais átomos 

foram representados pela base STO-3G (Figura 22). 

 

 

 

                                                 
1 Nesse trabalho denominamos a combinação entre bases como base mista e o uso de uma única base como 
base simples. 
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Figura 22. Átomos da artemisinina representados pela base 3-21G. Os átomos não 

numerados são representados pela base STO-3G. O hidrogênio H4α não é mostrado. 

 

Para o grupamento heme, os nitrogênios dos anéis pirrólicos que coordenam o íon ferro 

e o nitrogênio do resíduo de histidina, foram especificados com a base 3-21G. O restante 

dos átomos desse sistema foi descrito com a base STO-3G, excetuando-se o íon ferro 

(Figura 23). Para esse íon, aplicou-se o pseudopotencial LANL2DZ conforme citado antes. 

Já a base mista 2 simplesmente substituiu as bases STO-3G e 3-21G, da primeira 

combinação, por 3-21G e 6-31G(d), respectivamente, sobre os mesmos átomos. O 

pseudopotencial LANL2DZ foi mantido para o íon ferro. 
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Figura 23. Átomos do grupo heme representados pela base 3-21G. Os átomos não 

numerados são representados pela base STO-3G. O átomo de nitrogênio do resíduo de 

histidina que interage com o heme não é mostrado. A numeração indicada não tem qualquer 

significado a não ser a identificação dos átomos. 

 

4.2. Cálculos DFT das interações entre o heme e a artemisinina 

 

 O objetivo nessa etapa foi determinar o arranjo, o estado eletrônico mais estável e as 

estabilidades relativas dos complexos entre o heme e a artemisinina. Porém, além de efetuar 

a otimização dos complexos heme-artemisinina, procuramos determinar também uma curva 

de energia potencial para a aproximação entre essas duas espécies, levando à formação de 

ligação covalente entre ambas as estruturas, como evidenciado pelos cálculos anteriores 

(TARANTO, 2001; TARANTO, 2003). Assim, a estratégia adotada compreendeu 

inicialmente em aproximar as geometrias do heme e da artemisinina e fixá-las às 
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distâncias2  de 2,0 Å, 2,5 Å e 3,0 Å. Esses complexos entre o heme e a artemisinina foram 

então submetidos a otimizações parciais da geometria com estas distâncias fixas. A 

distância entre os oxigênios O1 e O2 do grupo peróxido da artemisinina foi definida 

inicialmente com o valor de 1,5 Å (Figura 24). 

 

D= 2,0 Å, 2,5 Å 
e 3,0 Å O1

D= 1,5 Å

O2

Íon ferro 

Figura 24. Parâmetros geométricos que foram inicialmente definidos para a otimização dos 

complexos entre o grupo heme e a artemisinina. 

 

A conformação adotada para cada um desses sistemas posiciona o íon ferro próximo à 

ligação peróxido. Essa conformação foi escolhida em razão dos cálculos PM3 (tm) desse 

complexo heme-artemisinina mostrarem que a artemisinina se liga ao íon ferro do heme 

                                                 
2 As distâncias citadas correspondem às distâncias entre o íon ferro do heme e o oxigênio 2 do grupamento 
endoperóxido da artemisinina. 
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preferencialmente através do grupamento endoperóxido, com uma diferença de 41,25 

kcal/mol em relação a uma conformação onde o Fe2+ é posicionado próximo ao oxigênio 

carbonílico (O14) (TARANTO, 2003). Além disso, essa conformação foi monitorada 

durante todas os cálculos, pois geralmente as otimizações de energia provocam distorções 

na geometria dos sistemas. Assim, tomou-se o cuidado de manter sempre a mesma 

orientação para todos os sistemas calculados, para evitar que diferentes orientações das 

geometrias provoquem variações significativas nas energias obtidas. 

 Após localizar na curva de energia potencial o ponto mais próximo da distância ótima 

de ligação entre o grupo heme e a artemisinina, removeu-se a restrição imposta à distância 

entre o íon Fe do heme e o O2 do peróxido da artemisinina, submetendo a geometria do 

complexo a uma otimização completa para permitir a formação da ligação covalente entre 

ambas as estruturas. 

A determinação do ponto na curva de energia potencial que corresponde ao processo de 

transferência de elétron entre o heme e a artemisinina foi bem mais complexa do ponto de 

vista de cálculo, pois necessitaria da determinação do estado de transição, o que 

representaria um grande investimento de tempo computacional. Por conseguinte, somente 

foi determinado o intervalo entre dois pontos na curva de energia potencial onde 

provavelmente ocorrerá a citada transferência de elétrons. Sabe-se, por outro lado, que o 

íon ferro do grupamento heme possui elétrons desemparelhados e pode assumir vários 

estados eletrônicos. Contudo, aproximando-se a artemisinina a uma determinada distância 

do anel porfirínico, o íon Fe2+ se oxida devido à transferência de um elétron para a ligação 

endoperóxido do antimalárico. Nesse instante, o íon ferro passa a ter número de oxidação 

+3 e possivelmente estado de spin diferente da sua forma reduzida correspondente. O 

complexo como um todo pode assumir estado de spin septupleto, oriundo da soma de um 
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elétron desemparelhado do ânion radical surgido do rompimento da ligação peróxido da 

artemisinina, com os cinco elétrons desemparelhados do íon ferro do heme. Apesar disso, 

não se pode afirmar que tal estado de spin seja necessariamente o mais estável. Por isso, 

efetuaram-se cálculos DFT dos citados sistemas com multiplicidade 3, 5 e 7 para tentar 

identificar em qual dos três estados de spin as interações entre o heme e a artemisinina são 

mais estáveis a curta e a longa distância entre o heme e o anel endoperóxido. 

 Todos esses sistemas foram otimizados usando o formalismo UB3LYP do método DFT 

em conjunto com as combinações entre as bases STO-3G e 3-21G, juntamente com o 

pseudopotencial LANL2DZ. A descrição dos átomos com as bases STO-3G e 3-21G 

obedeceu aos mesmos critérios da seção 4.1 onde, no caso da artemisinina, a base mista 1 

aplicou a base 3-21G aos átomos O1 e O2 do peróxido, carbonos C3 e C4, oxigênios O11 e 

O13 e hidrogênio H4α,. Os demais átomos foram descritos com a base STO-3G. Para o 

grupamento heme, os nitrogênios dos anéis pirrólicos que coordenam o íon ferro e o 

nitrogênio do resíduo de histidina, foram descritos para cálculo com a base 3-21G. O 

restante dos átomos desse sistema foi descrito com a base STO-3G. Ao íon ferro foi 

aplicado o pseudopotencial LANL2DZ. A outra combinação de bases mantém o 

pseudopotencial para o íon ferro e associa as bases 3-21G e 6-31G(d), em substituição às 

bases STO-3G e 3-21G, respectivamente sobre os mesmos átomos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Cálculos DFT  da artemisinina 

 

Os cálculos das interações entre o grupo heme e a artemisinina foram realizados usando 

o formalismo não-restrito UB3LYP associado com as combinações entre as bases conforme 

comentado no procedimento metodológico. Antes, porém, desse estágio, as geometrias de 

ambas as estruturas foram otimizadas nos mesmos níveis DFT, para fins de comparação das 

energias absolutas3, relativas e de complexação desses sistemas. A otimização da geometria 

da artemisinina e do grupamento heme com as duas combinações de bases, além da base 6-

31G(d), objetivou testar o desempenho de cada uma em relação aos dados experimentais, 

especialmente para parâmetros geométricos. Para cargas atômicas e densidades de spin 

obtidos dos cálculos DFT, os resultados oriundos das bases mistas 1 e 2 foram comparados 

àqueles da base 6-31G(d), uma vez que esses parâmetros não são determinados 

experimentalmente. 

 

5.1.1. Cargas atômicas 

 

As cargas atômicas da artemisinina foram calculadas com duas metodologias, o método 

tradicinal de Mulliken e o método de Merz e Kollman (MK) (SINGH, 1984). Os resultados 

são mostrados na Tabela 01 que apresenta densidades de carga para os átomos de oxigênio. 
                                                 
3 Todas as energias absolutas calculadas estão no Apêndice desse trabalho. 
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Os cálculos com a base mista 1 mostram que os valores de carga mais negativos de 

Mulliken concentram-se entre os átomos de oxigênio O1, O2 e O14, enquanto que para as 

cargas MK, os valores mais negativos estão sobre os átomos O2, O13, e O14 (Tabela 01 e 

Figura 25). Em ambos os métodos de cálculo de carga, percebe-se que os átomos O2 

(peróxido) e O14 (carbonila) são os que apresentam valores de carga mais negativa, 

mostrando que a densidade de carga da artemisinina está tanto no grupo endoperóxido 

como na carbonila. Em cálculos PM3 (tm) anteriores da interação entre o grupo heme e a 

artemisinina (TARANTO, 2003), essa constatação foi o principal fator de escolha de duas 

conformações do complexo heme-artemisinina: uma com o íon ferro posicionado próximo 

da ligação peróxido e outra onde esse íon foi posicionado próximo à carbonila. Assim, os 

valores de cargas atômicas obtidos com a base 6-31G(d) foram comparados com aqueles 

obtidos com as bases mistas 1 e 2. Nota-se que ocorrem variações significativas nos valores 

de cargas dessas estruturas, comparando-se a associação das bases STO-3G e 3-21G com a 

base 6-31G(d). Mais especificamente, a base maior tende a atribuir maior densidade de 

carga negativa sobre os oxigênios O11, O13 e O14, com ambos os métodos e menor 

densidade negativa sobre os oxigênios do grupamento peróxido. Este mesmo 

comportamento é acompanhado pela base intermediária (base mista 2). Embora estes 

resultados possam indicar uma possível interação preferencial da artemisinina com o heme 

pela carbonila, esta interação teria pouco efeito sobre o grupamento peróxido, sabidamente 

o mais relevante para a atividade antimalarial. Em adição, densidades de cargas são 

fortemente dependentes da base e são citadas aqui apenas como referência para 

comparação. Analisando os oxigênios do anel endoperóxido da artemisinina, percebe-se 

que a base 6-31G(d) e a base mista 2 mostram que a densidade de carga de Mulliken para o 

oxigênio O1 é maior do que a densidade sobre o O2, já a base mista 1 revela o contrário. 
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Ainda, as densidades de carga MK obtidas dos cálculos apontam, por sua vez, maior 

densidade de carga sobre o O2 em relação ao O1. Por outro lado, cálculos das cargas 

atômicas da artemisinina por métodos semi-empíricos e quânticos mostraram que a 

densidade de carga no oxigênio O1 é maior do que o O2 para todos os casos 

(TONMUNPHEAN, 2001).  Do mesmo modo, cálculos da densidade de carga de Constante 

de Acoplamento Quadrupolar Nuclear (NQCC) para a artemisinina revelou um menor valor 

de χ(O1) comparado ao χ(O2), indicando que a densidade de carga no O1 é maior que no O2 

(RAFIEE, 2005). Assim, no caso das cargas de Mulliken, nota-se que as bases maiores, 

base mista 2 e 6-31G(d), apresentam resultados para cálculos de cargas atômicas de melhor 

qualidade do que a base menos sofisticadas, como a base mista 1. Para as cargas de MK, os 

valores de cargas atômicas obtidas com todas as bases empregadas seguiram a mesma 

tendência, notando-se uma aproximação maior entre a base mista 2 e a base simples. 
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Figura 25. Artemisinina. 
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Tabela 01. Cargas atômicas nos átomos selecionados da artemisinina otimizada a nível 

B3LYP usando a base mista 1 (STO-3G + 3-21G), base mista 2 (3-21G + 6-31G(d)) e a 

base simples 6-31G(d). 

Cargas Atômicas (e-) 
Átomo 

STO-3G + 3-21G 3-21G + 6-31G(d) 6-31G(d) 

 Mulliken MK Mulliken MK Mulliken MK 

O1 -0,279 -0,275 -0,307 -0,212 -0,326 -0,210 

O2 -0,320 -0,321 -0,276 -0,283 -0,294 -0,280 

O11 -0,129 -0,321 -0,522 -0,535 -0,476 -0,472 

O13 -0,176 -0,336 -0,468 -0,544 -0,516 -0,506 

O14 -0,380 -0,555 -0,660 -0,482 -0,454 -0,477 

 

 

5.1.2. Parâmetros geométricos 

 

Do mesmo modo, os parâmetros geométricos da artemisinina otimizados no nível 

B3LYP com a base 6-31G(d) foram comparados àqueles obtidos com as bases mistas  1 e 2 

(Tabela 02 e Figura 25). Por exemplo, para a distância O1-O2 a diferença do resultado 6-

31G(d) em relação aos dados experimentais fica entre 0,009-0,014 Å; ao contrário, a 

diferença encontrada com as bases mistas 1 e 2 são da ordem de 0,046-0,051 Å e 0,012-

0,017 Å, respectivamente. Um comportamento similar foi observado para as outras duas 

distâncias selecionadas, C12a-O1 e C3-O2, quando são comparados a base 6-31G(d) com a 

base mista 1 em relação aos dados experimentais. Porém, para a base mista 2 os valores 
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obtidos ficaram relativamente próximos àqueles calculados com a base 6-31G(d), a ponto 

de suas margens de erro se cruzarem. Isso justifica o fato dos valores das distâncias C12a-O1 

e C3-O2 calculadas com a base mista 2 se aproximarem mais dos dados experimentais do 

que os valores correspondentes obtidos com a base 6-31G(d).  

 

Tabela 02. Parâmetros geométricos selecionados da artemisinina otimizados no nível 

B3LYP usando a base mista 1 (STO-3G e 3-21G), a base mista 2 (3-21G e 6-31G(d)) e a 

base simples 6-31G(d). 

Estrutura Parâmetros Geométricos (Å) 

 C12a-O1 C3-O2 O1-O2

Base Mista 1 1,527 1,489 1,520 

Base Mista 2 1,464 1,415 1,457 

6-31G(d) 1,455 1,414 1,460 

HF/6-31G(d)a 1,429 1,396 1,390 

HF/6-31G(d)b - 1,396 1,390 

HF/6-31Gc 1,469 1,435 1,447 

Experimentald 1,461 1,416 1,469 

Experimentale 1,450 1,418 1,474 

a PINHEIRO, J. C.; KIRALJ, R.; FERREIRA, M. M. C., 2003. 
b BERNARDINELLI, G. et al., 1994 

c PINHEIRO, J. C.; FERREIRA, M. M. C.; ROMERO, O. A. S., 2001 
d LISGARTEN, J. N. et al., 1998. 
e LEBAN, I.; GOLIC, L.; JAPELJ, M., 1988. 
 

Em suma, os resultados acima mostram que a base mista 1 tem uma forte tendência a 

apresentar comprimentos de ligação, pelos menos para as distâncias selecionadas, que são 

consideravelmente maiores do que os valores experimentais. Por outro lado, a base mista 2 
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e a base simples 6-31G(d) mostram valores equivalentes entre si e compatíveis com os 

dados experimentais. 

 

5.2. Cálculos DFT  do grupamento heme 

 

O grupo heme, conforme já citado, é o grupo prostético da hemoglobina. Ele apresenta 

um íon Fe2+ coordenado a átomos de nitrogênio que fazem parte de estruturas maiores 

chamadas de anéis porfirínicos. Esse centro prostético heme está acomodado numa região 

hidrofóbica da hemoglobina que é inacessível a moléculas de solvente após ligação ao O2 

(COWAN, 1993; SILVA, 1993). No interior da hemoglobina, o íon Fe2+ do grupo heme 

está coordenado com um resíduo de histidina numa posição axial (Figura 26). Além disso, 

esse íon ferro está fora do plano médio formado pelos quatro átomos de nitrogênio 

pirrólicos, como indicado pelos desvios dos ângulos N-Fe-N de 180º, sugerindo uma 

interação forte entre o heme e o resíduo de histidina. 

 Este resíduo foi empregado nos cálculos DFT objetivando aproximar o modelo adotado 

do seu respectivo sistema real. A estrutura de energia mínima do heme calculada nos 

referidos estados eletrônicos adota uma conformação parecida com uma cela com pares de 

átomos de carbono α e β formando a borda dos anéis pirrólicos localizados acima e abaixo 

do plano médio da porfirina, enquanto os carbonos meso ficam no plano (MUNRO et al., 

1992) (Figura 26). 
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Figura 26. Grupo prostético heme coordenado com um resíduo de histidina. 

 

Nesse trabalho, o grupo heme foi calculado em quatro multiplicidades diferentes: 

simpleto, tripleto, quintupleto e septupleto. Obtivemos energias absolutas e relativas desses 

sistemas e comparamos a diferença de estabilidade entre os diferentes estados eletrônicos, 

tomando como referência as energias do estado de spin quintupleto, o qual apresenta a 

menor energia absoluta, resultado similar obtido com o método MNDO/d para a interação 

entre o heme e a artemisinina (TARANTO, 2001). Além disso, analisou-se o arranjo global 

do grupo heme para cada multiplicidade, indicando em que nível e em que estado de spin o 

arranjo é mais distorcido. As cargas atômicas e densidades de spin foram comparadas para 

cada um dos níveis de cálculo DFT. 
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5.2.1. Energias relativas 

 

Os cálculos DFT mostram que o estado eletrônico mais estável para o grupamento 

heme é o estado quintupleto (Tabela 03). Este estado é obtido pela configuração 3d6 para o 

íon Fe2+, com maior número de elétrons desemparelhados (Figura 27). Este resultado 

mostra que o campo ligante gerado pelos ligantes em torno do íon Fe2+ é um campo fraco, 

resultando em um complexo de spin alto. O estado tripleto é apenas levemente menos 

estável em qualquer das bases, ao passo que o estado simpleto é significativamente menos 

estável. O estado septupleto, por sua vez, é muito menos estável em qualquer das bases, o 

que é compreensível se analisarmos a configuração eletrônica para o íon Fe2+. A geração de 

um estado septupleto é possível apenas pela promoção de um dos elétrons 3d6 para um 

nível de energia mais alto, o que certamente implicaria num estado com energia muito alta. 

Calculamos este estado no presente caso apenas para fins de comparação quando da 

formação do complexo com a artemisinina. O estado simpleto, por sua vez, por ter energia 

relativamente elevada para o heme, não deverá ser certamente de nenhuma relevância no 

caso de formação de complexo com a artemisinina, de forma que os complexos com 

multiplicidade simpleto não foram considerados. 
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Figura 27. Desdobramentos do íon Fe2+. 

 

Observar na Tabela 03 que a diferença de energia calculada com as diferentes bases não 

é muito grande. Em especial, a diferença de energia entre os estados tripleto e quintupleto, 

os dois estados mais importantes, varia por menos do que 1,0 kcal/mol nas diferentes bases. 

Este resultado é uma indicação de que, pelo menos no que concerne às energias relativas, 

os resultados obtidos com a base mista 1 podem ser tratados com razoável confiabilidade. 

Por outro lado, deve-se observar que a ordem de estabilidade dos diferentes estados de 

spin simpleto, tripleto e quintupleto para o grupo heme obtida nesse trabalho é a mesma 

encontrada com o método MNDO/d (TARANTO, 2001), ou seja, ambos trabalhos 

registraram a seguinte tendência: quintupleto > tripleto > simpleto. Entretanto, cálculos 

DFT usando o formalismo B3LYP usando a base 6-31G* da fragmentação do grupo heme 

mostraram que a diferença de energia relativa entre os estado de spin quintupleto e tripleto 

é da ordem de 4,0 kcal/mol (CHARKIN et al, 2005) o que é compatível com os nossos 

cálculos cuja diferença é cerca de 1,0 kcal/mol.  
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Tabela 03. Energias relativas do grupamento heme otimizado a nível B3LYP usando a base 

mista 1 (STO-3G e 3-21G), a base mista 2 (3-21G e 6-31G(d)) e base simples 6-31G(d). 

Energias Relativas (kcal/mol) 
Estrutura 

STO-3G, 3-21G e 
LANL2DZ 

3-21G, 6-31G(d) e 
LANL2DZ 6-31G(d) 

Simpleto 4,91 4,44 5,44 

Tripleto 2,04 1,49 0,95 

Quintupleto 0,00 0,00 0,00 

Septupleto 38,94 36,84 25,22 

 

5.2.2. Parâmetros geométricos 

 

Todas as geometrias calculadas para o grupo heme, exceto para o estado de spin 

simpleto, apresentam a distância entre o Fe2+ e nitrogênios pirrólicos menores do que 

aquela entre o Fe2+ e o nitrogênio do anel imidazólico do resíduo de histidina (Tabela 04 e 

Figura 28). Percebe-se claramente que a diferença na distância entre o Fe2+ e os nitrogênios 

pirrólicos quando comparada com a distância entre o Fe2+ e o nitrogênio imidazólico varia 

com o estado eletrônico calculado. Por exemplo, para a base mista 1, essa diferença se 

reduz do estado de spin tripleto para o quintupleto, já entre o estado de spin quintupleto em 

relação ao septupleto, a diferença é menor. Entretanto, para essa análise geométrica, o 

estado de spin septupleto, que é o menos estável conforme discutido antes, possui um 

arranjo geométrico mais distorcido do que os estados de spin tripleto e quintupleto 
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conforme mostrado pela distorção no ângulo diedro Cα-Cm-Cα-N (Tabela 04). 

Normalmente, esse ângulo diedro é utilizado para medir o grau de não-planaridade do anel 

porfirínico (ZHANG et al., 2005). De modo análogo, a base mista 2 apresenta o mesmo 

comportamento que os cálculos DFT com a base mista 1 em relação à diferença na 

distância entre o Fe2+ e os nitrogênios pirrólicos quando comparada com a distância entre o 

Fe2+ e o nitrogênio imidazólico do estado eletrônico tripleto e septupleto em relação ao 

estado quintupleto, entretanto a base mista 2 mostra que o estado de spin quintupleto 

apresenta um arranjo geométrico mais distorcido do que os outros estados eletrônicos. A 

base 6-31G(d), por sua vez, reproduz o resultado obtido com a base mista 1 quanto ao grau 

de planaridade, mostrando que o estado septupleto tem um arranjo mais distorcido do que 

os demais estados eletrônicos. Contudo, seus resultados são similares aos obtidos com as 

bases mistas no tocante as diferenças nas distâncias Fe2+-N(pirrólico) e Fe2+-

N(imidazólico). 

Os valores dos ângulos entre o íon Fe2+ e os nitrogênios pirrólicos que o coordenam se 

comportaram do mesmo modo que os resultados anteriores quanto à diferença nas 

distâncias Fe2+-N(pirrólico) e Fe2+-N(imidazólico), ou seja, esses ângulos tendem a 

diminuir à medida que a multiplicidade aumenta, quanto à comparação dos estados de spin 

entre si para os cálculos com as bases mistas e a base 6-31G(d). 

Logo, nota-se que os resultados com a base mais sofisticada concordam com os 

resultados obtidos dos cálculos de energia, isto é, esperava-se que o estado de spin mais 

instável termodinamicamente é o que apresentaria arranjo geométrico mais distorcido. Ao 

contrário, o estado de spin menos estável, possuiria arranjo geométrico menos distorcido. 
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Assim reiteramos mais uma vez que o emprego da base mais aprimorada 6-31G(d) ao invés 

das bases mistas, torna os resultados dos cálculos mais confiáveis. 

 

D(Fe75-N4)

A(N4-Fe75-N17) D(Fe75-N76) 

A(N8-Fe75-N25)

D(Fe75-N8)

Fe75
N4

N25 N17

N8
N76

 

Figura 28. Parâmetros geométricos do grupo heme coordenado com um resíduo de 

histidina. 
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Tabela 04. Parâmetros geométricos obtidos de cálculos UB3LYP usando a base mista 1 

(STO-3G, 3-21G e LANL2DZ), a base mista 2 (3-21G, 6-31G(d) e LANL2DZ) e a base 

simples 6-31G(d) para os três estados de spin do grupo heme coordenado com o resíduo de 

histidina. 

Parâmetros Geométricos (Å) 
Estrutura 

Fe-N4 Fe-N8 Fe-N76 N4-Fe-N17 N8-Fe-N25 Cα-Cm-Cα-N 

Base mista 1 2,022 2,018 1,943 171,1 170,0 1,97 

Base mista 2 2,011 2,006 1,938 179,2 175,4 1,96 

SI
M

PL
ET

O
 

Base simples  2,000 1,992 1,931 177,6 170,3 1,88 

Base mista 1 2,037 2,032 2,219 172,4 168,5 1,99 

Base mista 2 2,011 2,023 2,295 173,6 172,1 1,54 

TR
IP

LE
TO

 

Base simples  1,993 2,017 2,249 173,1 170,8 1,78 

Base mista 1 2,091 2,109 2,154 160,8 164,5 1,57 

Base mista 2 2,087 2,099 2,197 162,1 166,1 2,47 

Q
U

IN
TU

PL
ET

O
 

Base simples  1,988 1,994 2,182 177,7 171,4 1,58 

Base mista 1 2,092 2,096 2,133 159,6 163,7 2,86 

Base mista 2 2,075 2,069 2,124 158,5 163,9 2,15 

SE
PT

U
PL

ET
O

 

Base simples  2,064 2,064 2,105 158,5 163,8 1,93 

Experimentalc 2,061 2,052 2,233 152,1 152,1 0,04 
c FRIER, J. A.; PERUTZ, M. F., 1977. 
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5.2.3. Cargas atômicas e densidades de spin 

 

Os valores de cargas dos quatro nitrogênios dos anéis pirrólicos são negativos e quase 

uniformemente distribuídos, como mostram os valores indicados na Tabela 05. Esses 

resultados indicam que nenhum desses átomos pode ser o sítio de ligação com a 

artemisinina pois não apresentam densidade de carga positiva. Contudo, o íon ferro mostra-

se como o principal sítio de ligação com a artemisinina, devido a sua densidade de carga 

positiva. Os dados de cargas atômicas e densidade de spin são mostradas na Tabela 05. Os 

resultados obtidos com a base mista 1 mostram que os valores de carga atômica para os 

estados eletrônicos tripleto, quintupleto e septupleto são bastante similares, observando-se 

porém um leve aumento na carga positiva sobre o íon Fe2+, com correspondente aumento 

na carga negativa sobre os nitrogênios que o coordenam, quando passa-se do estado 

eletrônico simpleto para tripleto, para o estado quintupleto e daí para o septupleto. O 

mesmo ocorre com a base mista 2, observando-se um aumento na densidade de carga 

positiva sobre o átomo de ferro, com conseqüente aumento na densidade de carga negativa 

sobre os nitrogênios que o coordenam à proporção em que aumenta a multiplicidade. 

Resultado similar é observado com a base simples 6-31G(d). Tomados em conjunto estes 

resultados indicam uma tendência a maior separação de cargas com o aumento da 

multiplicidade, para qualquer das bases. 

Quanto às densidades de spin, observa-se que para os estados tripleto e quintupleto, as 

densidades de spin sobre os nitrogênios selecionados é praticamente nula, indicando 

ausência de spin desemparelhado nos mesmos. Ao contrário, íon ferro possui elevado valor 

de densidade de spin, o que é previsível em razão do íon Fe2+ possuir configuração 

eletrônica 3d6, podendo apresentar 0, 2 ou 4 elétrons desemparelhados em função do estado 
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de spin ser simpleto, tripleto ou quintupleto, respectivamente (Tabela 05 e Figura 29). Para 

o estado tripleto, todas as bases indicam densidade de spin em torno de 2 para o ferro. Para 

o estado quintupleto, a densidade de spin sobre o ferro é um pouco menor do que 4, 

enquanto que para o estado septupleto, ela é da ordem de 4. Neste caso, a densidade de spin 

adicional distribui-se sobre os átomos de nitrogênio. Portanto, para dois estados eletrônicos 

de maior interesse, o tripleto e o quintupleto, todas as bases indicam que os elétrons 

desemparelhados concentram-se sobre o átomo de ferro, conforme previsto pela 

configuração eletrônica deste elemento. 

 

N8

N25

CH2

N17

N4

HO O OHO

CH2

CH3

CH3CH3

CH3

Fe75

 

Figura 29. Grupamento heme. O átomo de nitrogênio do resíduo de histidina que interage 

com o heme não é mostrado. 
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Tabela 05. Cargas atômicas e densidades de spin nos átomos selecionados do grupo heme 

calculado a nível UB3LYP usando a base mista 1 (STO-3G, 3-21G e LANL2DZ), a base 

mista 2 (3-21G, 6-31G(d) e LANL2DZ) e a base simples 6-31G(d) para três multiplicidades 

diferentes. As cargas atômicas são dadas em e-.  

 
Átomo 

Estrutura 
N4 N8 N17 N25 Fe75 N76

Base mista 1 Carga -0,307 -0,309 -0,312 -0,309 0,696 -0,211 

Base mista 2 Carga -0,671 -0,683 -0,664 -0,701 0,795 -0,555 

SI
M

PL
ET

O
 

Base simples Carga -0,773 -0,786 -0,767 -0,795 1,196 -0,486 

Carga -0,291 -0,326 -0,308 -0,329 0,655 -0,184 Base mista 1 
Spin -0,013 -0,017 -0,019 -0,016 2,011 0,046 

Carga -0,701 -0,723 -0,678 -0,729 0,821 -0,541 Base mista 2 
Spin -0,021 -0,022 -0,014 -0,021 2,025 0,041 

Carga -0,790 -0,804 -0,775 -0,805 1,182 -0,494 TR
IP

LE
TO

 

Base simples 
Spin -0,030 -0,030 -0,021 -0,031 2,128 0,041 

Carga -0,339 -0,320 -0,343 -0,323 0,739 -0,168 Base mista 1 
Spin 0,055 0,058 0,056 0,058 3,709 0,038 

Carga -0,767 -0,735 -0,761 -0,742 1,035 -0,585 Base mista 2 
Spin 0,055 0,059 0,055 0,058 3,725 0,038 

Carga -0,836 -0,824 -0,831 -0,834 1,353 -0,523 

Q
U

IN
TU

PL
ET

O
 

Base simples 
Spin 0,044 -0,054 0,048 -0,051 2,886 0,083 

Carga -0,353 -0,331 -0,357 -0,369 0,837 -0,232 Base mista 1 
Spin 0,237 0,186 0,273 0,075 3,862 0,059 

Carga -0,786 -0,769 -0,782 -0,776 1,263 -0,640 Base mista 2 
Spin 0,256 0,149 0,275 0,138 4,002 0,090 

Carga -0,866 -0,858 -0,864 -0,859 1,470 -0,576 SE
PT

U
PL

ET
O

 

Base simples 
Spin 0,192 0,084 0,201 0,090 4,242 0,069 
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5.3. Cálculos DFT para os complexos entre o heme e a artemisinina 

 

Conforme discutido antes, os cálculos dos complexos entre a artemisinina e o grupo 

heme já foram realizados usando métodos de mecânica molecular (SHUKLA et al., 1995; 

TONMUNPHEAN, 2001) e semi-empíricos como MNDO/d (TARANTO, 2001) e PM3 

(tm) (TARANTO, 2003).  Entretanto, em razão do avanço na capacidade de processamento 

computacional ocorrida nos últimos anos, técnicas mais sofisticadas foram surgindo e o 

método DFT foi consagrado como um dos principais métodos para o cálculo de moléculas 

orgânicas (MORGON, 1995), o que nos motivou a empregá-lo nesse trabalho. Por outro 

lado, não utilizamos a base 6-31G(d), que é atualmente a base mais empregada na literatura 

para cálculos DFT (YOUNG, 2001), pois não dispomos de recursos computacionais, como 

já comentado. Logo, para contornar esse problema, os cálculos dos complexos heme-

artemisinina foram executados usando a combinação entre as bases STO-3G e 3-21G. 

Assim, efetuados os cálculos DFT das geometrias de ambas as estruturas 

separadamente, a próxima etapa compreendeu os cálculos dos complexos entre o 

grupamento heme e a artemisinina. Segundo mencionado antes, a reação de transferência de 

elétron entre a artemisinina e o grupo heme ocorre apenas quando o anel endoperóxido 

desse antimalárico atinge uma distância crítica do íon Fe2+ para deflagrar a mencionada 

reação (Wu et al, 1998). Daí, a consolidação do complexo entre o grupo prostético heme e a 

artemisinina surge pela aproximação dessas estruturas entre si.  

Numa interação a longa distância, onde a artemisinina e o grupo heme são espécies 

neutras, isto é, o anel endoperóxido do antimalárico está intacto e o íon Fe2+ do referido 

grupo prostético não está oxidado, existem três possíveis estados eletrônicos para o 

complexo mais estável: os estado de spin simpleto, tripleto e o quintupleto. Essa idéia 
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baseia-se no fato do íon Fe2+ poder apresentar três desdobramentos diferentes: se os 

ligantes desse íon o submeterem a um campo de fraca intensidade, ocorrerá um 

desdobramento em que quatro elétrons ficarão desemparelhados, e o complexo assumirá 

estado de spin quintupleto. Se o campo for de média intensidade, apenas dois elétrons 

ficarão desemparelhados e o complexo assumirá estado de spin tripleto. Já para o campo de 

intensidade mais forte, não existirá elétron desemparelhado, e o estado de spin será 

simpleto (Figura 30). Por outro lado, na interação a curta distância, onde a artemisinina e o 

grupo heme são espécies carregadas, ou seja, o anel endoperóxido do antimalárico está 

rompido e o íon ferro está oxidado, existem também três possíveis estados de spin para a 

interação mais estável: o estado tripleto, quintupleto e septupleto. Nesse caso, o íon Fe3+ 

pode apresentar  também três prováveis desdobramentos: se o campo em que os ligantes do 

íon ferro o submetem for fraco, todos os elétrons d do íon Fe3+ ficarão desemparelhados, e 

o complexo assumirá estado de spin septupleto, devido ao elétron desemparelhado da 

ligação endoperóxido rompida. Se o campo for médio, três elétrons do íon Fe3+ ficarão 

desemparelhados e o estado eletrônico do complexo será quintupleto pela mesma razão 

anterior. Se o campo for forte, existirá somente um elétron desemparelhado sobre o íon Fe3+ 

e o complexo como um todo terá estado de spin tripleto (Figura 30).  
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Figura 30. Desdobramentos do íon Fe2+ e Fe3+. 

 

Assim, conforme mencionado, os complexos heme-artemisinina podem assumir quatro 

estados eletrônicos diferentes: simpleto, tripleto, quintupleto e septupleto. Entretanto, nesse 

trabalho somente três estados eletrônicos diferentes foram calculadas, os estados de spin  

tripleto, quintupleto e septupleto. Os cálculos DFT do grupo heme isolado revelaram que o 

estado de spin termodinamicamente mais estável é o quintupleto, ao invés do simpleto ou 

do tripleto. Logo, como na interação a longa distância o grupo heme ainda é uma espécie 

neutra, consideramos este grupo prostético como se estivesse isolado. Com isso, 

selecionamos o estado de spin quintupleto como o estado eletrônico mais provável para 
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interações a longa distância. Já para a interação a curta distância, usamos os possíveis 

estados eletrônicos tripleto e septupleto para os complexos em razão de não se saber qual 

dos desdobramentos do íon Fe3+ é o mais estável. Portanto, para os  cálculos a longa e a 

curta distância como um todo, empregamos os três estados de spin citados. 

 

5.3.1. Energias relativas e de complexação 

 

Os cálculos foram executados e foram obtidos os pontos na curva de energia potencial. 

Efetuou-se então a construção de três curvas de energia em função da distância entre o íon 

ferro do heme e o oxigênio 2 do grupamento peróxido da artemisinina, para os três estados 

de spin selecionados (Gráfico 01). Os resultados desses cálculos usando o formalismo 

B3LYP com a base mista 1 revelaram que na interação a curta distância, o estado de spin 

tripleto é o menos estável, mostrando energia relativa e de complexação mais elevada do 

que os demais estados (Gráfico 01 e Tabela 06). A partir daí, esse estado de spin não foi 

mais considerado nos cálculos dos complexos, não sendo necessário cálculos mais 

apurados. Logo, restam agora apenas dois estados de spin a serem considerados, o 

quintupleto e o septupleto. 

Conforme discutido anteriormente, a uma distância superior à necessária para o 

processo de transferência de elétron, as estruturas do grupo heme e da artemisinina estão 

separadas uma da outra. Nessas circunstâncias, acreditamos que o estado de spin mais 

estável para essa interação seja o quintupleto, pois os cálculos do grupo heme isolado 

apontam essa multiplicidade como a mais estável. Os resultados, por sua vez, confirmaram 

essa observação, indicando o estado quintupleto como o mais estável por 37,99 kcal/mol 

em relação ao estado septupleto a uma distância de cerca de 3,0 Å (Gráfico 01, Tabela 06, 
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Tabela 07 e Figura 31). Esses resultados também concordam com estudos de mecânica 

molecular da interação entre o heme e a artemisinina que mostraram que no complexo mais 

estável a distância entre a artemisinina e o íon Fe2+ do heme é de cerca de 2,65 Å, ou seja, o 

complexo é mais estável a longa distância entre o heme e o anel endoperóxido da 

artemisinina (SHUKLA, 1995). Outrora, cálculos de mecânica molecular usando a 

metodologia de “docking” apontaram que a energia de interação para complexos entre o 

heme e a artemisinina a longa distância possuem valores no intervalo de 30-33 kcal/mol 

(TONMUNPHEAN, 2001). Os resultados apresentados nesse trabalho usando o método 

DFT, que é mais sofisticado que os de mecânica molecular, mostram que essa energia de 

complexação a longa distância é de aproximadamente -13 kcal/mol.  
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Gráfico 01. Energia relativa em função da distância entre o íon ferro do heme e o oxigênio 

2 do grupamento peróxido da artemisinina, calculada para três estados de spin. 
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Tabela 06. Energias relativas e de complexação para os complexos heme-artemisinina 

otimizados a nível UB3LYP usando a base mista 1 (STO-3G, 3-21G e LANL2DZ) e a base 

mista 2 (3-21G, 6-31G(d) e LANL2DZ).  Os valores entre parênteses são referentes a base 

mista 2. 

Energia Relativa 

(kcal/mol) 

Energia de Complexação 

(kcal/mol) 
Interação 

Tripleto Quintupleto Septupleto Tripleto Quintupleto Septupleto

Aduto* 13,30 0,07 
(1,44) 

0,00 
(0,00) -3,19 -16,42  

(-0,01) 
-16,49 
(-1,46) 

2,0 17,75 0,67 2,60 1,25 -15,83 -13,89 

2,5 36,61 5,17 42,32 20,12 -11,32 25,83 

3,0 20,71 3,31 41,30 4,22 -13,18 24,81 

* As distâncias da ligação covalente O2-Fe dos adutos heme-artemisinina para o estado de spin tripleto, 
quintupleto e septupleto são 1,801 Å, 1,919 Å e 1,848 Å, respectivamente. 

 

Figura 31. Interação a longa distância mais estável com estado de spin quintupleto.  
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Conforme comentado, a transferência de elétron do íon Fe2+ para o anel endoperóxido, 

culmina na clivagem da ligação O-O e formação de uma espécie ânion radicalar (1a ou 1b) 

(Wu et al. 1998). Nesse momento, as forças eletrostáticas de atração entre o grupo 

prostético e o antimalárico se intensificam suficientemente provocando a formação de 

ligação covalente entre o oxigênio aniônico da ligação peróxido rompida e o íon Fe3+ 

proveniente da oxidação do íon Fe2+. Analisando as curvas alusivas aos estados de spin 

quintupleto e septupleto, observa-se que durante o processo de formação da ligação 

covalente, a queda na energia do estado de spin septupleto é mais intensa do que a do 

estado quintupleto, como evidenciado pelo seu maior ângulo de inclinação. Logo, apesar da 

diferença significativa de energia entre as duas curvas, o decréscimo acentuado na energia 

da curva referente ao estado de spin septupleto a partir da distância 2,5 Å permite que esta 

curva intercepte a curva do estado quintupleto. Como conseqüência disso, no momento que 

ocorre a ligação covalente e se forma o aduto, os resultados evidenciam que o complexo 

mais estável possui estado de spin septupleto, mostrando menor energia do que o estado 

quintupleto (Gráfico 01, Tabela 06, Tabela 7 e Figura 32). Esses resultados para a interação 

mais estável a curta distância são condizentes com o esperado, com base nas configurações 

eletrônicas. Vale notar que a título de comparação foram realizados cálculos com a base 

mista 2 para os dois adutos mais estáveis, o com estado quintupleto e o com estado 

septupleto. Os resultados com esta base corroboram os resultados obtidos com a base mista 

1, o que dá forte indicação de que do ponto de vista da energia a base mista 1 é suficiente 

para reproduzir os valores relativos que calculamos. 
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Figura 32. Interação a curta distância mais estável com estado de spin septupleto.  

 

5.3.2. Transferência de elétron 

 

Numa distância correspondente ao ponto na curva de energia potencial em que ocorre a 

transferência de elétron, este se equivale ao estado de transição da referida reação. No 

entanto, a localização desse ponto, segundo discutido no procedimento metodológico, foi 

inviável em razão da complexidade na determinação do estado de transição para esse tipo 

de sistema, o que demandaria muito tempo nesse empreendimento podendo ainda conduzir 

a resultados inverossímeis. Logo, fizemos somente a determinação do intervalo entre dois 

pontos na curva de energia potencial onde a citada transferência poderia ocorrer. Para isso, 

construímos dois gráficos, referentes ao estado de spin quintupleto e septupleto, onde  cada 

um desses gráficos apresenta duas curvas de energia relativa em função da distância entre o 

íon ferro do heme e o oxigênio 2 do grupamento peróxido da artemisinina (Gráficos 02 e 
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03).  Os pontos mais extremos nestes gráficos foram obtidos por extrapolação pois não 

executamos cálculos para todos os pontos. Uma das curvas é referente aos complexos 

calculados com o anel endoperóxido da artemisinina intacto e a outra, com o anel 

endoperóxido rompido. 

Estas curvas representam portanto as curvas de energia potencial para os reagentes e 

para os produtos, respectivamente. Representando a reação de transferência de elétron por 

uma equação geral do tipo: 

A- + B → A + B-

A primeira curva representa a superfície de energia potencial na configuração dos 

produtos, enquanto que a segunda curva representa a superfície de energia potencial na 

configuração dos reagentes. A intersecção entre estas curvas representaria um limite 

máximo para a energia de ativação para o processo (MARCUS, 1964). 

Para o estado quintupleto, na curva 2 (Gráfico 02 e Tabela 08), percebe-se que à medida 

que o grupo heme e a artemisinina com grupamento peróxido intacto se aproximam mais 

que 2,5 Å, o complexo vai ficando cada vez mais instável até que numa determinada 

distância entre 2,0 e 2,5 Å ocorre a transferência de elétron do grupo heme para a 

artemisinina. Nesse momento, ocorre uma intersecção entre as duas curvas, e como o anel 

endoperóxido da artemisinina está rompido, a energia do sistema segue pela curva 1. A 

estabilidade desse complexo cresce bruscamente até formar a ligação covalente entre o 

grupo heme e a artemisinina. 
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Gráfico 02. Energia relativa em função da distância entre o íon ferro do heme e o oxigênio 

2 do grupamento peróxido da artemisinina para o estado de spin quintupleto. 

 

Ao contrário, para o estado septupleto (Gráfico 03 e Tabela 08), o gráfico não permite a 

determinação do intervalo entre os dois pontos onde poderia ocorrer a transferência de 

elétron pois as duas curvas não se tocam em nenhum ponto. Nota-se apenas que a curva 2 

alusiva ao complexo com anel endoperóxido da artemisinina intacto é menos estável do que 

a curva 1 em todos os pontos, desde 3,0 até 1,8 Å. Na realidade, o não cruzamento das 

curvas indica que o estado septupleto só poderá existir com a ligação peróxido aberta. 

Nestas condições, a artemisinina adiciona-se ao grupamento heme sem energia de ativação. 

Por outro lado, se considerarmos que o processo de transferência de elétron ocorre entre 2,0 

e 2,5 Å, conforme mostrado no gráfico anterior, observa-se claramente que a partir de 2,5 Å 
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a energia nos pontos na curva 2 vai ficando cada vez maior. Ao contrário, na outra curva 

onde o anel endoperóxido da artemisinina está rompido, a energia nesses mesmos pontos 

torna-se menor. Estes dados levam à conclusão de que em distâncias longas entre o heme e 

a artemisinina o sistema existe em um estado de spin quintupleto, formando um complexo 

inicial com energia de complexação da ordem de 13 kcal/mol. Este complexo inicial pode 

então evoluir para a formação do aduto, após transferência de elétron do grupamento heme 

para a artemisinina. Esta transferência deverá ocorrer quando a distância heme-artemisinina 

estiver entre 2,0 e 2,5 Å, com energia de ativação abaixo de 10 kcal/mol, conforme 

indicado no Gráfico 02. A transferência de elétron leva por fim ao estado septupleto que é o 

estado mais estável para o aduto, embora o estado quintupleto tenha energia muito próxima. 
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Gráfico 03. Energia relativa calculada em função da distância entre o íon ferro do heme e o 

oxigênio 2 do grupamento peróxido da artemisinina para o estado de spin quintupleto. 
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Tabela 07. Parâmetros geométricos obtidos de cálculos UB3LYP usando a base mista 1 

(STO-3G, 3-21G e LANL2DZ) e a base mista 2 (3-21G, 6-31G(d) e LANL2DZ) para os 

estados de spin dos complexos heme-artemisinina mais estáveis. 

Parâmetros Geométricos (Å) 
Estrutura 

O1-O2 O2-Fe75 N76-Fe76

1,520 3,021 2,187 
Base mista 1 

2,391 1,919 2,411 

Q
U

IN
TU

PL
ET

O
 

Base mista 2 2,995 1,889 2,436 

Base mista 1 2,562 1,848 2,392 

SE
PT

U
PL

ET
O

 

Base mista 2 3,009 1,842 2,430 
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Tabela 08. Distância entre o íon ferro do heme e o oxigênio 2 do grupamento peróxido da 

artemisinina versus energia relativa em função da distância da ligação endoperóxido da 

artemisinina calculada para os estados de spin quintupleto e septupleto. 

Estado Quintupleto (kcal/mol) Estado Septupleto (kcal/mol) 
Interação 

(Å) 
Ligação O-O 

rompida 

Ligação O-O 

intacta 

Ligação O-O 

rompida 

Ligação O-O 

intacta 

1,550 9,00 - 9,00 - 

1,700 3,00 - 3,00 - 

1,919 0,07 15,00 0,00 63,00 

2,000 0,67 13,00 2,60 55,00 

2,500 14,41 5,17 20,83 42,32 

3,000 27,22 3,31 36,21 41,29 

3,500 - 6,00 - 52,00 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho simulou os processos de interação entre o grupamento heme do parasita e 

a artemisinina através de cálculos DFT. Para atingir esse objetivo, inicialmente foram 

calculadas as estruturas do grupo heme e da artemisinina isoladas uma da outra para 

possibilitar a validação dos cálculos das interações citadas. Numa etapa posterior, foram 

determinadas as energias de interação entre essas estruturas para três estados eletrônicos 

diferentes a curta e a longa distância. Esse procedimento permitiu a obtenção dos 

complexos termodinamicamente mais estáveis entre o grupo heme e a artemisinina e seus 

correspondentes estados eletrônicos tanto a curta como a longa distância. Além disso, 

fizemos uma aproximação para localização dos pontos onde ocorre a transferência de 

elétron entre o grupo heme e a artemisinina. 

Os cálculos DFT da artemisinina isolada mostraram valores de cargas atômicas 

condizentes com a precisão de cada base adotada. Os resultados revelaram que a base mista 

2 e a base 6-31G(d) atribuem maior densidade de carga negativa sobre os oxigênios O11, 

O13 e O14, e menor densidade de carga negativa sobre os oxigênios do grupamento 

peróxido, o que não foi evidenciado pela base mista 1, assim como pelo método PM3 (tm) 

(TARANTO, 2003). Porém, embora estes resultados possam indicar uma possível interação 

preferencial da artemisinina com o heme pela carbonila, esta interação teria pouco efeito 

sobre o grupamento peróxido, sabidamente o mais relevante para a atividade antimalarial. 

Em relação aos parâmetros geométricos, os resultados mostraram que a base mista 1 tem 

uma forte tendência a apresentar comprimentos de ligação consideravelmente maiores do 
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que os valores experimentais. Por outro lado, a base mista 2 e a base simples 6-31G(d) 

mostram valores equivalentes entre si e compatíveis com os dados experimentais. 

No caso do grupo heme, os cálculos DFT com as bases mistas e com a base 6-31G(d) 

mostraram que o estado de spin quintupleto é mais estável que os estados de spin simpleto, 

tripleto e septupleto, sendo este último o mais instável. A ordem de estabilidade do grupo 

heme para os diferentes estados de spin calculados nesse trabalho é a seguinte: quintupleto 

> tripleto > simpleto > septupleto. A análise geométrica para o cálculo com a base mista 1 

mostrou que o estado de spin septupleto é o que possui um arranjo geométrico mais 

distorcido, entretanto os valores obtidos dos cálculos com a base mista 2 revelaram que o 

estado de spin quintupleto é o estado eletrônico que tem o arranjo geométrico mais 

distorcido. Por outro lado, os cálculos com a base 6-31G(d) confirmaram que o estado de 

spin septupleto é o que apresenta o arranjo geométrico mais distorcido. Assim percebe-se 

que o emprego de bases mais aprimoradas torna os resultados dos cálculos cada vez menos 

sujeitos a erros. Em relação as densidade de carga e spin, os cálculos indicaram que 

nenhum dos átomos de nitrogênio do grupo heme pode ser o sítio de ligação com a 

artemisinina pois não apresentam densidade de carga positiva. Contudo, o íon ferro do 

grupo heme mostra-se como o principal sítio de ligação com a artemisinina, pois apresenta 

densidade de carga positiva. Exceto para o estado simpleto, em todos os outros estados 

eletrônicos os nitrogênios selecionados apresentaram valores quase nulos de densidade de 

spin, indicando ausência de spin desemparelhado nos mesmos. No entanto, o íon ferro 

revelou elevado valor de densidade de spin, reiterando sua importância como o sítio 

principal da interação do grupo heme. 

Os cálculos dos complexos entre o grupamento heme e a artemisinina nos estados de 

spin tripleto, quintupleto e septupleto mostraram que na interação a longa distância, em 
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média 3,0 Å, o complexo calculado no estado quintupleto é mais estável do que aqueles 

calculados nos estados septupleto e tripleto por 17,4 kcal e 37,99 kcal, respectivamente. 

Esses resultados concordam com cálculos de mecânica molecular que evidenciaram que o 

complexo heme-artemisinina é mais estável a longa distância (SHUKLA, 1995), diferindo 

apenas na energia de complexação por causa da precisão dos cálculos (TONMUNPHEAN, 

2001). Na interação a curta distância, o complexo calculado no estado de spin tripleto foi o 

menos estável, mostrando energia relativa e de complexação mais elevada que os demais. 

Isso nos levou a considerar apenas os estados eletrônicos quintupleto e septupleto. Assim, 

os cálculos revelaram que no momento em que ocorre a ligação covalente à distância de 

1,848 Å e a formação do aduto, o complexo mais estável apresenta estado de spin 

septupleto, com menor energia de complexação. Portanto, esse resultado mostra que a 

artemisinina se complexa ao heme através do grupamento endoperóxido com energia de 

complexação negativa, revelando que o processo é termodinamicamente favorável. Essa 

observação foi também evidenciada pelos cálculos de mecânica molecular que mostraram 

uma energia de estabilização de -4,5 kcal/mol (SHUKLA et al. 1995) e por calculos PM3 

(tm) cuja energia foi de -15,21 kcal/mol (TARANTO, 2003). No entanto, os cálculos semi-

empíricos MNDO/d acusam que o complexo heme-artemisinina apresenta baixa 

estabilidade termodinâmica (TARANTO et al., 2001). Porém, os resultados dos cálculos 

obtidos nesse trabalho são consideravelmente melhores do que os cálculos MNDO/d, o que 

confirma que realmente o processo de formação da ligação covalente e obtenção do aduto 

heme-artemisinina é favorável termodinamicamente. 

Quanto ao processo de transferência de elétron do grupo heme para a artemisinina, a 

localização desse ponto não foi realizado, mas determinamos do intervalo entre dois pontos 

na curva de energia potencial onde a citada transferência poderia ocorrer. Daí, os cálculos 
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evidenciaram que o processo de transferência de elétron ocorre entre as distâncias 2,0 e 2,5 

Å entre o grupo heme e a artemisinina. 

Assim, todos os resultados obtidos nesse trabalho são condizentes com o mecanismo de 

ação rápido e favorável à interação entre a artemisinina e o grupo heme levando à formação 

de espécies citotóxicas, uma vez que os endoperóxidos eliminam mais rapidamente o 

parasita da corrente sanguínea do que os antimaláricos clássicos.  

Sabe-se, contudo, que essas espécies citotóxicas são oriundas da fragmentação da 

artemisinina após receber o elétron do ion ferro do grupo heme. Assim, sugerimos que 

cálculos posteriores da interação entre o grupo heme e as espécies ânion radicalares podem 

esclarecer quais os intermediários mais estáveis que interagem com o grupo heme 

impedindo sua polimerização à hemozoina. Esse conhecimento pode contribuir para a 

compreensão dos mecanismos que levam à morte do Plasmodium sp. Daí, acreditamos que 

uma melhor compreensão deste processo, passe a auxiliar no desenvolvimento racional de 

novos antimaláricos mais potentes e terapeuticamente mais eficientes do que aqueles 

disponíveis hoje. 
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APÊNDICE 

 

Energias Absolutas obtidas dos cálculos DFT da artemisinina e do grupo heme, 

isoladamente. 

Energia (Hartree) 
Estrutura STO-3G, 3-21G e 

LANL2DZ 
3-21G, 6-31G(d) e 

LANL2DZ 6-31G(d) 

Artemisinina -951,13427 -957,31828 -960,88937 

Singleto -2199,62021 -2213,87239 -3364,09656 

Tripleto -2199,62479 -2213,87709 -3364,10372 

Quintupleto -2199,62804 -2213,87946 -3364,10523 H
em

e 

Septupleto -2199,56599 -2213,82075 -3364,06504 
 

 

Energias Absolutas obtidas dos cálculos DFT da artemisinina dos complexos heme-

artemisinina. Os valores entre parênteses são referentes a base mista 2 (3-21G, 6-31G(d) e 

LANL2DZ). 

Energia (Hartrees) 

Quintupleto Septupleto Interação 
Tripleto 

Distância O-O 
rompida 

Distância O-O 
intacta 

Distância O-O 
rompida 

Distância O-O 
intacta 

Aduto* -3150,76739 -3150,78848 
(-3171,19776) - -3150,78859 

(-3171,20006) - 

2,0 -3150,76031 -3150,78753 - -3150,78445 - 

2,5 -3150,73025 -3150,76562 -3150,78035 -3150,75539 -3150,72114 

3,0 -3150,75559 -3150,74521 -3150,78331 -3150,73089 -3150,72278 

* As distâncias da ligação covalente O2-Fe dos adutos heme-artemisinina para o estado de spin tripleto, 
quintupleto e septupleto são 1,801 Å, 1,919 Å e 1,848 Å, respectivamente. 
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