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Introdução 

A doença de Alzheimer, nos últimos anos ganhou 

um enfoque por ter atigindo uma população de 

idade emergente (jovens), possui atributos que 

ocasionam reduções das taxas ativas de neurônios, 

inativando o mecanismo de sinapses do córtex 

cerebral. Das deteriorações destas regiões afetadas 

se incluem a degeneração do lobo temporal, lobo 

parietal e partes do lobo frontal1. Nesta patologia ao 

longo de sua ascensão, o indivíduo acaba obstando 

os sinais bioelétricos em fendas sinápticas, e com 

isso, há um estímulo de mecanismos de estresse 

oxidativo celular, tais como, processos inflamatórios. 

O propósito desta pesquisa, é empregar os ligantes 

derivados da Catequina (Figura 1), ao perfil da 

coordenação metálica com os cátions do tipo Zn(II), 

com interesse de observar relação de das estruturas 

com propriedades eletrônicas, espectroscópicas, 

cinéticas e termodinâmicas de novos complexos 

metálicos e tentar relacionar com atividades 

biológicas.                                                              
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Resultados e Discussão 

Com o uso da química quântica aplicada aos 

sistemas moleculares, foi possível realizar os 

cálculos de otimização geométrica de ligantes e 

complexos, considerando as suas formas ionizadas, 

e com isso, obtenção das respectivas frequências 

harmônicas vibracionais para a aquisição dos 

valores espectroscópicos (IR/RAMAN), e 

consequentemente, os valores de contribuições 

termodinâmicas dos sistemas. Os cálculos foram 

executados com o software Orca4, utilizando a 

teoria do funcional de densidade (DFT – Density 

Functional Theory), via funcional híbrido B3LYP, 

com a função de base DEF2SVP, adapitando 

conforme protocolos estabelecidos da literatura1.   

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema estrutural do complexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Variação da energia livre de Gibbs. 

Sistemas analisados ΔG (kcal.mol-1) 

Cat2- -65,41049022 
[Zn(H2O)2(Cat)]0 -409,4896952 
[Zn(Cat)2]2- -111,9427675 

Os dados espectrais para obtenção de análise de 
modos normais de vibração serão evidenciados no 
pôster para melhor verificação de todas as 
possíbilidades de rotas sintéticas envolvidas no 
estágio de quelação. 

Conclusões 

A literatura reporta a incidência do Mal de Alzheimer 

já entre indívíduos muito novos2, e desta forma, se 

faz necessário quanto ao estudo das possibilidades 

de novos atenuantes empregados como profilaxias 

desta enfermidade. Assim sendo, o uso de agentes 

quelantes, tais como os polifenóis, são muito 

interessantes no que tange a captura desses 

cátions, e ainda garantindo estabilidade frente a 

etapa de radicalização (propagação).  
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