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Introdução 

Complexos de Pd(II) são uma alternativa muito 
interessante no design de novos metalo-fármacos 
com atividade antitumoral, uma vez que possuem 
similaridades estruturais com os complexos de 
Pt(II)

1
. Particularmente, alguns compostos de Pd(II) 

contendo ligantes N,S-quelantes apresentaram uma 
citotoxicidade excepcional frente à um número 
significativo de linhagens tumorais sensíveis e 
resistentes à cisplatina. Nos últimos anos o 
interesse em complexos contendo ligantes 
fosfínicos aumentou consideravelmente, isto devido 
a sua grande aplicabilidade biológica

2
. A utilização 

destas moléculas pode aumentar a lipofilicidade dos 
complexos metálicos e consequentemente facilitar 
a sua entrada através da membrana celular.  
Neste trabalho descrevemos a síntese, 
caracterização e estudo da interação com o DNA de 
dois novos complexos do tipo [Pd(L)(dppb)]Cl2 [L = 
4-metil-3-tiossemicarbazida (4MeT) (1) ou 4-fenil-3-
tiossemicarbazida (4PhT) (2); dppb = 1,4-
Bis(difenilfosfina)butano].  

Resultados e Discussão 

A reação entre o complexo precursor 

[PdCl2(CNMe)2] e os ligantes dppb e as 

tiossemicarbazidas deu origem aos compostos 

[Pd(4MeT)(dppb)]Cl2 (1) e [Pd(4PhT)(dppb)]Cl2 (2). 

Os resultados da análise elementar concordam com 

as estequiometrias propostas, obt. (calc.): 

[Pd(4MeT)(dppb)]Cl2·1/2CHCl3 (1) %C = 47,66 

(47,35); %H = 4,66 (5,06); %N = 5,47 (5,91). 

[Pd(4PhT)(dppb)]Cl2·CHCl3 (2) %C = 48,56 (48,36); 

%H = 4,30 (4,73); %N = 4,72 (4,95). A análise dos 

espectros na região do IV dos compostos 1-2 

permitiu evidenciar a coordenação da dppb e das 

tiossemicarbazidas, devido à presença de suas 

bandas características: (P-C)arom. em 1099 cm
-1

; 

deformação angular β(C-H)arom. em 693 cm
-1

; 

β(NH2) em 1627 cm
-1

; (C=S) em 744 cm
-1

. Nos 

espectros de RMN de 
1
H são observados sinais 

referentes a dppb em δ1,83 (-CH2-); δ2,54 (-CH2-

CH2-); δ3,12 (-CH2-); δ7,51-7,70 [Harom. (PPh2)]; para 

(1) ocorre o sinal em δ2,82 (-CH3); para (2) ocorre 

os sinais referentes aos Harom. da fosfina em δ7,43-

7,19. Diante dos dados experimentais, foram 

propostas estruturas para os dois complexos (fig.1).  

 
Figura 1. Estrutura proposta para (1) e (2). 

 
Estes compostos tiveram sua interação com as 

bases purinas do DNA investigada através de 

reações com a guanosina, atuando como sistema 

modelo. As reações foram acompanhadas por RMN 

de 
1
H. A capacidade dos complexos em modificar a 

estrutura superenovelada do DNA foi monitorada 

por eletroforese. Em ambos os casos os compostos 

foram incapazes de interagir com o DNA, no 

entanto isto não exclui a sua potencialidade 

biológica, indicando apenas que o seu alvo não é o 

DNA. 

Conclusões 

Este trabalho descreve a síntese de dois novos 

complexos de Pd(II) contendo dppb e 

tiossemicarbazidas. A caracterização foi feita por 

espectroscopia na região do IV, RMN de 
1
H e 

análise elementar. Os testes de interação com o 

DNA mostraram que estes complexos não são 

capazes de modificar sua estrutura. 
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