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Introdução 

     É crescente o estudo de compostos orgânicos 

baseados no conceito de pró-fármaco. Os 

compostos com núcleo metálico de cobalto(III) vem  

ganhando maior atenção com relação a sua 

atividade biológica como potenciais agentes 

antitumorais. O tratamento do câncer via pró-

fármacos é de grande interesse já que a região 

hipóxia mostra grande resistência aos tratamentos 

mais utilizados, a quimio e a radioterapia
[1-2]

. 

     O objetivo desse trabalho é utilizar a metodologia 

teórica para entender o mecanismo de ação 

Co(III)→Co(II) em complexos bioredutíveis. 

Resultados e Discussão 

     Utilizando-se da teoria do funcional de densidade 

(DFT), com funcional híbrido B3LYP e funções de 

base 6-31G(d,p), implementado no Gaussian09, foi 

feito a otimização dos complexos 1 (Co-BHI-Br2), 2 

(Co-BEPA-NO, Figura 1) e 3 (Co-BHI), assim como 

também, foram calculadas as frequências 

harmônicas em vácuo e as transições no UV-vis 

(TD-DFT), usando a constante dielétrica do metanol, 

através de modelos contínuos de polarização 

(IEFPCM). Cálculos de cargas CHELPG também 

foram realizados no nível MP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura otimizada do complexo 2 (o 

contra-íon e os hidrogênios foram omitidos, assim 

como as estruturas dos complexos 1 e 3.  

 
     Os complexos 2 e 3, apresentam resultados 
experimentais parciais, dessa forma o calculo 
teórico contribui para caracterização dos mesmos. A 
tabela 1 mostra os valores obtidos dos cálculos de 
frequência (não-escalonados) e TD-DFT. A vibração 

(C-Br) é associada ao complexo 1, e as vibrações 
(C=Nimid) e (C=Namin)  são associadas aos 
complexos 1 e 3. 
 
Tabela 1. Números de onda para os complexos 1, 2 
e 3, e comprimentos de onda calculados com as 
respectivas forças dos osciladores. 

Ligação ν(cm
-1

) UV-Vis 

N-Hsec 3500 Co-BHI-Br2 Co-BEPA-NO Co-BHI 

C-Har 3250 λ f λ f λ f 

C-Halif 3100 393 4,6 395 12 - - 

C=Npir 1624 383 3,3 377 17 365 4,8 

C=Nimid 1570 - - 353 47 360 2,8 

C=Nimin 1685 341 4,9 325 26 340 2,4 

C=C 
1660-
1580 

λ = comprimento de onda (nm) 
f = força do oscilador x 10

-2
 N=O 

1650-
1588 

C-Br 915 

 

     O complexo 2 pode ser comparado com seu 
resultado obtido experimentalmente, que mostra 
uma diferença para um dos comprimentos de 
onda

[2]
. Esse fato deve estar associado à carga do 

Co e seu possível processo de redução, que ainda 
está em fase de aquisição de dados. 
     A análise dos processos de redução Co(III) → 
Co(II) dos complexos 1, 2 e 3 está em fase inicial e 
os resultados serão apresentados em breve. 

Conclusões 

     Os cálculos teóricos realizados corroboraram 

com as estruturas obtidas experimentalmente de 

maneira satisfatória e se mostram promissores em 

ajudar na compreensão do mecanismo de ação 

desses complexos de cobalto como possíveis 

agentes antitumorais. 
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