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EMENTA: O uso de complexos metálicos na medicina. Utilização dos compostos de
coordenação na quimioterapia do câncer, como agentes antiparasitários e no tratamento de
artrite. Novas perspectivas do uso de complexos metálicos em medicina. Íons metálicos
constituintes de proteínas, enzimas e outras biomoléculas.

 

PROGRAMA: 

1. O uso de complexos metálicos na medicina. 

2. Compostos de coordenação utilizados na quimioterapia do câncer: estrutura, mecanismo
de ação e efeitos da cisplatina, da carboplatina e de outros complexos de platina, de rutênio
e ródio. 

3. Compostos de coordenação utilizados como agentes antiparasitários: estrutura e relação
estrutura-atividade de complexos de platina, rutênio e outros metais. 

4. Compostos de coordenação utilizados no tratamento de artrite: auranofina e solganol,
complexos de ouro. 

5. Compostos de coordenação utilizados em outras áreas da medicina, como por exemplo
agentes de imagem. 

6. Perspectivas do uso de complexos metálicos em medicina. 

7. Íons metálicos constituintes de proteínas, enzimas e outras biomoléculas: estruturas e
função dos íons metálicos constituintes de biomoléculas. 

8. Métodos físicos utilizados na determinação estrutural de compostos bioinorgânicos.
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